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คานา 

เนองโนงานฌาปนกิจค้พ นายพิพฒน์ ภํงคานนท์ กำหนดวํนทิ 91 

มนากม พ.^. 1®^๐10 ณ กํดเท'าสํงร;เาราม คำบถบำนเหนื้อ อำเภอเมอง 

^แก่เจ’า จงหวดกาญจนบุร นายกิน ภ"งคานนท์ ผู้เบนบุฅร ไดมาแจง 

หน’าทแผนกค’นกว’า กองวรรณคดแตะประว*ฅศาย้ฅร์ กรมกิตปากร ขอ 

อนุญาตจดพิมท์บทพระราชนิพนช ในพระบาทย้มเด็่จพระจุถจอมเกถ’าเจ’า 

อยู่หว เรื้อง เย้ดจประพาส์ไทรโยก เพั้อแจกเบนอนุย้รณ์โนงานน 

กรมกิถปากรนินดอนุญาตโห้จดพิมท์ได้ดงประย้งท์ 

พระราชนิพนขเรื้อง เย้ดึจประพาย้ไทรโยคน กรมพระย้มมตอมร- 

พนธ ได’ทรงพระนิพนชกำนำอขิบายไว้โนการพิมท์คร^ทิ ด (ย้ำหร"บแจก 

โนงานย้พเจำจอมมารดาชุ่ม) เมอ พ.ย้. ๒4&& ดงต่อไปน 

“หนงย้อระยะทางเย้ดจพระราชดำเนินตามตำนำแควน’อย แขวงเมอง 

กาญจนบุร ตตอดจนเมองไทรโยกฉบบน พระบาทย้มเด็จพระจุตจอม ' 

เกลำเจำอย่หว ทรงไว้กร่งเย้ดจพระราชดำเนินเมึอบีฉถฺนพย้ก จตกํกราช 
. ๆ'”'ยู่'"!?!'^..4..“ไ.” . ' 91๒๓.5' (พ.ก. ๒4๒๐.; เนตานาแควนอยนเปนทย้นุกย้นานงดงามนาชม 

แต่เบนทางตำบากไปมาไดด’วยยาก เมอไคเย้ด็จพระราชดำเนินไปยำทเช่น 

น จงทรงพระราชนิพนช หมายเหฅุระยะทางตำหรบชนภายหตํงได้ทราบ 

เรอง แม้มิได้ไปเองกอาจจะทราบความเบนไปของภมิประเท(1เหล่านํ้นได้' 

โนรำเกาถทิ & ไดเคยเย้ดจพระราชดำเนินโนแกวน’อยน 4 คราว 'ค็อคราว 

พี ด เมือบ็ระกาเบญจย้ก จุตกํกราช ด๒๓& เย้ดจพระราชดำเนินทาง 

ชตมารกดวยเรอกตไพ่ทางทะเย้ไปขนพีเมองราชบุร แล่วเย้ดจทางย้ถค 



ข 

มารค ไปถงเรื้อพระทินํงทิท่าท้ะกร’อล่องถงมา วํนเย้ดึจจากกรุงเทพ ‘ไ 

วนใด กนจดหมายเหตุไม่พบ อยู่โนราวเดื้อนกุมภาพ"นข รวมระยะทาง 

ประทบแรมกราฅรื้ก็ไม่ได’ความ กราวทิ เฌ กื้อในบ็ฉลูนพ(1ก จุดกราช 

ต๒ต4^ , ทิทรงพระราชนิพนรื้น แย้ด็จพระราชดำเนินจากกรุงเทพ 1 ว"นิ 

พฤหสฺบดทิ ต๘ เดอนมกรากม เมื้อเสดจกถบจากดำนำแกวน’อยแถ’วเย้ดจ 

ไปปร ะทบแรมอยู่เมื้องราชบร จนว"นพฤหย้บดทิ เอต เดํอนกุมภาพน■ธจง 

เสดจกล"บกรุงเทพ จ รวมประทบแรม ๓& ราตร กราวท ๓ เสดจพระราช 

ดำเนินเมึ้อบ็ชวดสมฤทขิสก จุลสกราช 5,๒^0 ออกจากกรุงเทพ จ 

วนอาทิฅยท 10 เดํอนมกรากม แล’วเสด็จมาประทบแรมอยู่เม่องราชบร 

จนวนสุกรทิ ๘ เดื้อนกุมภาพนรื้ เสดจกลบกรุงเทพ ■ๆ รวมวนประทบ 

๓๓ ราตร ระยะทางทเสด็จอย่างเคยวกนกบกราวท ๒ ^ เว’นแฅ่ตำบลท 

ประทบแรมเปลยนแปลงไปจากกราวก่อนบาง 

เสดจกราวนมจดหมายเหตุระยะทางโดยส"งเขป ลงในราชกิจจานุ- 

เบกษา บีชวดสมฤทชิสกนน หน’า ๓'©ษ หน’า ๓ฟ่^1 หน’า ๓๙0 คราว 

ทิ 4 เสด็จพระราชดำเนิน เมั้อบีระกาเอกสก จุลสกราช ต๒ฟ่ห ร"ฅน- 

โกสินทรสก ต๒๘ ไปประทบแรมเมื้องกาญจนบร แฉะเสดจลำน*าน’อย 

ช"วกราวเพยงดำพาช เมอว"นิจนทรทิ กนยายน แลวเสด็จกลบมา 

ประท"บแรมเมื้องกาญจนบร แล’วเสดจเมองเพชรบรค่อไป กราวหล"งน 

เสด็จฤดุนา เรื้อยนฅรพระทน"งไปไดสะดวก และเสด็จพระราชดำเนินใน 
^ ^ I เ^ 

แควนอยเพยงเวลาเดยวเทานน 

ในจดหมายเหตุระยะทารน มรายวนเพยงเสดจกลบจากดำนาแกว 

น’อยมาประท"บเม่องราชบุร ต่อน"นิมาไม่มจดหมายเหตุรายวน เพราะประ 



ค 

ทบอยูประจำทิ จดหมายเหคุนจิงจบถงเพยงเท่าน้น ไม่มฅตอดลิงเย้ด'จ 

กลํบกรงเทพ จ ฒแฒ 

ฅามเวตาในจดหมายระยะทางน นํบมาจนลิงเวตาบจ'จุบ"นนดกนาน 

มากอยูลิง ๓& บ็แต๎ว จนชื้อคนทิทรงไจ้ในจดหมายเหตุกเปถิยนแปตงไป 

มาก เพั้อจะให้ผู้อ่านทราบว่าเบนผู้โดไนภายหถง ไดตงกำอชิบายชอทิ 

ควรจะอขิบายไวดามหนลิหน"งย้อนํ้นด’วยแถ*ว่ 

แค่หนงย้อค่าง ‘ๅ ทิทรงอลิงในจดหมายเหตุว่าได้กดไว้ค่อทลิย 

หนงย้อนมหตายเรื้อง ค*นหาดลิ)ฉบ”บไม่พบ จิงไม่ได้นำมาตงพิมพ 

หนงย้อพระราชนิพนขเรื้องน มพระราชเย้าวนย จ ดำรย้ย้งให้กรรม 

การหอพระย้มุควชิรญาณจํคการพิมพ'' ย้าเรจในรฅนโกย้นทรกํก ค๓ต 

พระพุทชย้าย้นกาลถ่วงแตว ๒4พรรษา” 

พระราชนิพนข เย้ดจประพาย้ไทรโยคนนโเว่าเบนหนลิย้อทิหาอ่าน 

ได*ยาก การทเจลิภาพงานย้พ นายพิพฒนิ ภงกานนท่ ได้ดำริจดพิมพ 

ขนแจกเบนอนุย้รณ์ในกรงน จิงนไ)ว่าเบนคุณประโยชน'ทวกณ- 

กรมพิถปากร ขออนุโมทนากค้ตบุญราย้ทลิาษิณานุปทานทเจลิภาพ 

ได*ทรงบำเพญอุทิย้แด่นายพิพไมนิ ภลิคานนท่ เบนบีตุบฎ^านขรรม ขอ 

อำนาจ กด เวทิดาคุณ อลิ)ได้ บำเพญ ทงน จงเบนบุย้ล ดล บนดาต ให้ 

นายพิพฒน ภงคานนท่ ได*ประย้บแค่อิ^คุณมนุญผตบุกประการเทอญ. 

กรมศิลปากร 

1ฮ]^1 ^ใไ1'า1อ0^๐1อ 
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กำปฑ7ก 

การฌาปนกิจ^พ กุณพ่อพิพํฒน์ ภงคานนท ได้กำหนดวนทิ ด 

มนากม เย&๐๒ ณ วดเทวกํงชาราม จิงหวดกาญจนบุร ในเบองฅนเบด 

บำเพญก?1ตทิบ*านก่อน แถใาเชิญ?1พไปคํ้งบำเพญกุค้ตเพอฌาปนกิจ ณ 

ฅิกเท'!^งชารามมูถนิชิทเจ*าภาพได้ย้ร*างขนคามเจตนาของท่าน ทงนดวย 

ความกรุณา แนะนำของ พระเดชพระ คุณท่านเจ*าคุณ พระมงคถร"งษ วิคุทช 

เจ*าอาวาย้ โดยทท่านเหึนว่า คุณพ่อได้ท่าประโยชนให้แก่วดมาก จิง 

ด้มควร คง?^พท คกใหม่น แตะ ได้ร”บการ อนุญาคให้ เตอกท ประกอบ 

ฌาปนกิจไดคามประย้งค์ ทงนเจ*าภาพร้ร้กซาบซงแตะขอกราบขอบ 

พระคุณ เนความกรุณาของท่านเบนอย่างเส์ง 

ในระหว่างทคุณพ่อบวยอย่ณโรงพยาบาตกิริราช ท่านได้รบการ 

เอาใจใส่ดูแต รกษาพยาบาตจากบรรดา นายแพทย่แตะ พยาบาตเบน อย่างด 

ยิง ฅตอดเวตาน”นมท่านทิเคารพนบถื้อ ญาติมิคร แตะเพึอนฝูงได*แย้ดง 

ความห่วงใยไปเยิยมเยยนเบนจำนวนมาก ค่อมาเมั๊อท่านลิงแก่กรรมตง 

กยงได้รไ]การช่วยเหตอร่วมมื้อในการบำเพ่ญก(^ตจาก บรรดาท่านทเคารพ 

นบมื้อท่งหถายอกเบนอย่างดยิง ยิงไปกว่านํ้น์บางท่านยงได*กรุณาขอรบ 

เบนเจ*าภาพจดการบำเพญก?1ถส่ฅคมวารให้อกด*วย กอ 

( ต ) พระเดชพระคุณท่านเจ*าคุณพระมงคตรงษวิคุทช (หตวงพ่อ 

วไแหนอ) ท่านได*กรุณาเบนเจ*าภาพจดสวดพระอภิรรรมให้หนงมื้น แตะ 

ถวายภฅคาหารบิณ'ทบาคเช*าแก่พระสงช ๒ 'วด ( วดเหนอแตะวิดใต้ ) 

รวม รูป แตะ 



ง 

(เต) กณะกรรมการวดเทวสงฆาราม 

( ๓ ) คณะ กรรมการ ย้มาคม การฌาปน กิจ ย้งเกราะห ประชาชน 

กาญจนบุร 

(4) คณะพนกิางานบริษทกาญจนบุรจ"งหวดพาณิชย จำก"ด 

(&) คุณเซยงลม แซ่ต ผู้จดการคุราปรุงพิเษจ"งหว"ดคุพรรณบร 

ไดกรุณาเบนเจกิภาพจดการบำเพญกุค้ถในกิฅฅมวารท ๒-๓-^1 

แซะ &. ตามลำคบ ทกินเจกิภาพรูลิกซาบซงโนกวามกรุณาเบนอย่างยิง 

จิงขอขอบพระคุณเบนอย่างคุง และเชึอว่าหากทิพยญาณของคุณพ่อ 

สามารถจะถ่วงรูถงปฎิการคุณอกิท่านทกิหลายไดกิ1ระทำแลกิ ก็กงจะเกิด 

กวามบีติเบนอย่างยิงเช่นกกิ 

อนงกรมกิลปากรไดกิรุณาอนุญาตให้จดพิมพ่หนงสอ 

นิพนช์ พระบาทสมเก็จพระจลจอมเกถกิเจกิอย่หว เสดจประพาสไทรโยก ” 

เพั้อเบนอนุสรณในงานนไดกิามประสงค จิงขอขอบพระ คุณไว'"ณทิน ดกิย 

ในโอกาสการฌาปนกิจสพคุณพ่อกรงน เจาภาพขอกราบขอบ 

พระคุณมายกิบรรดาท่านทิเการพนบถอ ญาติมิตร และเพอนฝงทกิหลาย 

อกกรกิหนง กกิขอกงจิตอาราชนาคุณพระสรรตนตรยและบรรดาสิงสกด 

สิทชฑกิหลายในสากลโลก จงดลบกิดาลให้ฆลบญอนเกิดแก่กรรมดทิ 

ท่านท^หลายได'ประกอบขนนน 

คุขกาย คุข 1จ เจรญดวย 

ราตรกาล เทอญ อ 

พระราช 

จงเบนพลวบจจย นำท่านไปส่ กวาม 

ลาภ ยส สรรเสริญ คุข ทุกทิพา 

นางปราณ ภ่งคานนท์ ภริยา 

และ บุตร ธิดา เจาภาพ 

/ 



/!ะะ\ ^ 

ฆาขททฌน ภ”^กานนท 
ชาตะ ๑ ตถิาคม ไข้)๔๔๑ 

มตะ ไข้)๓ 1มมา014 10๔0๑ 





ประวด 

ของ 

คุณพ่อ (นายพิพ่ฒน์ ภ้ง่คานนท์) 

กุณพ่อ (นายพ่พฒน ภงกานนทํ) เกดฌัอวนเส์ารํทั ต คุถากม 

พ.คํ. ณ บานโรงหบ คำบตบานเหนั่อ อำเภอเมอง จงหวด 

ก่าญจนบุร ท่านเบนบุตรกนทย้องของคุณปูและคุณย่า (นายมิตร นาง- 

ทองหตาง ภงกานนท) ท่านมพน'องรวมดวยกน ๓ กน กอ:— 

พิสาว — นางจำเรยง ภ"งกานนท (ลิงแก่กรรมเมึ้อ 

พ.ค้. ๒(1๘4) 

นองสาว — นางบุกดา ภงกานนท 

น.ส. จินดา ภ"งกานนท 

ชวิฅในวยเยาวของคุณพ่อ เบนชวิตทิเตมไปด'วยกวามยากลำบาก 

เนองจากคุณปูแถะคุณย่าในขณะนินม^านะยากจน ท่านตองช่วยคุณป่ 

ทางานต่าง ๆ เท่าทิวยของท่านจะช่วยได้ เบนตนว่า ช่วยแบกหาม แถะ 

ถ่อเรั่อบรรทกสิงของจากตถาดมาขาย จ ลฯ จนกระท1อายุได้ ค0 ขวบ 

ย”งไม่ได้เรยนหนมิสอ ต่อมาคุณปูและคุณย่าลิงได้นำท่านไปฝากไว้ก“บ 

หลวงพ่อวดถาวรวราราม (วคญวน) เพอ [ห้เรยนหนงสอไทยแตะบวช 

เบนสามเณรญวน โดยหลวงพ่อวดญวน (ท่านอาจารย'เหยยวเก) เบน 

อาจารย ในระหว่างทิท่านเบนเณรนเอง ท่านลิงได้เริมเรยนหนมิสื้อไทบ 



( 
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โดยหตวงพ่อแสะท่านอาจาร■ยเทยมช่0ยสอนให้ แตะตอนกถางวนมาเรยน 

ทิโรงีเรยนวดเทวสงฆาราม (วดเหนื้อ) ซงเบนว”^เทิมึ้อาณาเขตฅิดกไเวค 

ญวน "1 คุณพ่อเรยนหนงสออยู่ทโรงเรยนนประมาณ (ก บ็กสอบไต่ได้ 

ชนประถม'สิกษาในสมยน้น (เทยบเท่ากบช^มชยมบีทิสาม) เมอท่านสอบ 

ไต่แถวกไดถา ออกแถะสิก จากสามเณร มาช่วย เหถอคุณ่ปู่ ท่างาน ต่าง ๆ 

เช่นดำเอาไม้ท่อนขนเถอย แบกหามกระดาน แถะงานธน ‘คุ'ๅถจ 

ชวิฅของท่านในตอนนไม่มอะไรเบนชนเบนอ"น เมั้อม้งานผู้ใหญ่ใช้ให้ทำ 

กท่าไป เสรึจแตวกแถวกน เบนอยู่อย่างนเรี๊อย ‘คุ มาจนกระทิงอายุย่าง 
ชิ-^ ^~^ 

เขำ ด&' บ ในตอนนจะเบนท่านขนกถยาณวุฒิ (กรพรอม สาระสาริน) 

หรอหถวงถุงส่วบกน.ใดกนหนง (ท่านเองกจำไม่ได้แน่') ได*มาหาคุณปู่ 

คุณย่าขอให้ท่านไปเบนกรูทโรงเรยนวดเทวสงฆาราม ซงคุณปู่แตะ 

กณยา เาไม่ขดข*อง เบนธนว่าท่านเริมต’นชวิตของการเบนกรเมืออาย ต& บ็ 
า , ^ 2 
ในการสอนนกเรยนในสมยนน กรูจะค*องเฅรยมการสอนมาให้เรยบร*อย 

จากบำน เพราะนกเรยนไม่มหนงสอเรยนเหมอนสมยน ถำหากวนไหน 

ไม่ได้เฅริยมการสอนมากไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนนกเรยน อนงเมอท่านไป 

เบนกรูแต*ว ท่านไดพยายามผกฝนตนเองอยูฅตอดเวถา โดยพยายามขวน 

ขวายหาหนำสื้อเกิยวกบการสธนมาอ่าน หนงสอดงกส่าวน ในสมยน่น 

'ไม่ใช่ของหาง่าย ๆ นอกจากรู้ว่าใกรมกไปหากราบไหว*ขอยมมา อนเบน 

วิขเดยวเท่าน*นทีจะท่าได้ 

ในบี พ.ส. ๒4^^ เมอกฺณพ่ออายุได้ ต๙ บี มยสเบนนายหม่ 

ถุกเสื้อโท แตะเบนกรูผู้รกษาการแทนกรูใหญ่โรงเรยนวดเทวสงฆาราม 

ท่านก็่ได้รำ]การกดเสื้อกให้ ไปเรยนวิชาผู้กำ กบถุกเสอ ในจงหวด พระนกร 



ช 

เบนเวลา ๒ เดื้อน และโดยเสด็๋จพระราชดำเนินซธม!บเย้อบาอก ๒ เดธน 

รวมเบน เดื้ธน คุณพ่อเต่าว่า นกเรยนผู้กำกบลูกเย้ธรุ่นบึ พ.! 

นน มจำนวนราว ด๒ด หรอ ด๒๒ นาย คุกกนเบนกำราชการกระทรวง 

ชรรมการ บางกนมยค้เบนพระ หลวง ชน และมฅำแหน่งเบนชรรม- 
า 

การมณฑลชรรมการจงหวด กรไหญ่โรงเรยนประจำจงหวด—อำเภอ 

และเบนกรูโรงเรยนมชยมโนพระนครหลายโรงเรยน ย้ำหรไเคุณพ่อ ทำ 

ยค้ คำแหน่งและกวามรู้ นบว่าดำ!ยกว่าบรรดาพวกท่านเหต่านนมาก 

เมอไปใหม่ ‘ๆ จงทำให้รู้ย้กอิดอด แต่กํไดมานะพยายามเบนอย่างยิง 

เพราะว่าเบนโอกาย้อนดยิงคร^แรกในชวิฅ หากพลาดไปแถำอาจจะไม่ 

ไดำบโอกาย้เช่นนอกํ ในทิย้ดเมึ้อเย้รจการอบรม มการย้อบไต่ ผล 

ปรากฐว่า ท่านย้อบไดเบนทิ ต๓ ในจำนวนของย้ทิย้อบได้ในกร้งน้น ต๐๗ 

นาย เมื้อการย้อบไต่ได้ย่านพนไปแถว พระบาทย้มเดจพระมงคุฐเกลำ 

เจำปิยู่หว ไดโย้ดจ พระราชดำเนินมา พระราชทาน ประกาย้ นยบฅร และเข็ม 

ศิลปวิทยาแก่บรรดานกเรยนผู้กำกบทิย้ป็บไต่ได้ และในโอกาย้นคุณพ่อ 

ได้รบพระราชทานนามย้กุลฺว่า 'ำำกานนท” อกดำย ซงทำน นบเบน 

พระมหากรุณาชิคุณลนเกลาลนกระหม่อม 

เมอกลไ]มาจากการเรยนวิชาผู้กำกบลูกเย้อแถำ ท่านก็๋มาเบนกรู 

ทโรงเรยนวดเทวย้งฆารามต่อไป จนกระทำเมืออายครบคุปย้มบท คุณพ่อ 

จงไดำปย้มบท ณ พ่ทขย้มาวดเทวย้งฆาราม (วดเหนื้อ) โดยมื ท่าน 

เจำคุณพระวิย้ทชรำษ (เปถิยน) เจาอาวาย้วคไชยชุมพลชนะย้งกราม 

(วไ!โค้) เจำคณะจงหวดกาญจนบุร เบนพระคุบชฌาจารย พระกรู 

อดุลยย้มณกิจ (ด) เจำอาวาย้วดเทวย้งฆาราม (บจจุบไแบน พฐ-ะ 
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มงค07งษวิย้ทช เจากณะจงหว้ดกาญจนบุรึ้) แชิะพระค7นิวิ^ค้มาจาร 

(เหรยญ) จดเ^รอุปถาราม ('วดหนองบํว บจจุบนเบน พระโสภณสมา 

จารย สารารณูปการจโหวิดกาญจนบุร) เบนพระกรรมวาจาจารย 

ท่านอาจารยหรุง แถะท่านอาจารยสิ่วบ วดเทวสงฆาราม เบนอนุ 

สาวนาจารย ให้ฉายาว่า “คุ0ายไก” ในเว0าน^ยงไม่มการอนุญาต 

ให้มการถาอุปสมบท ฉะน'นในระหว่างทิคุณพ่อเบนพระอยู่ ท่านจงตอง 

มาสอนนกเรยนควย คุณพ่ออุปสมบทอยู่เบนเวถา ^ เดื้อนเสษ 'จิงได้ถา 

สิกขาบท เพึอเฅรยมฅํวเข'ารโ]ราชการทหาร 

เมอคุณพ่อสิกออกมาเพื้อเฅรยมควเข'ารโ]ราชการทหารน'น ท่านผู้ 

บงกํบกองตำรวจภูรร ฯ ได้บอกกบคุณพ่อว่า หากคุณพ่อจะสมครเข'า 

รบราชการตำรวจท่านจะขอยสนายสิบตำรวจเอกให้ ในบ็เคยวก”นนเอง 

ทางราชการกประกาสใช'พระราชบ”ญญ'ฅประถมสกษา ท่านขุนกถยาณวฒิ 

(ครพรอม สาระสาสิน) ซ็งขณะนนเบนชรรมการจงหวดกบอกแก่คุณพ่อ 

^ ใหไตรยมเข'ารบตำแหน่งชรรมการอำเภอเมื้องกาญจนบุร์ เพราะมข่าวว่า 

ทางราชการทหารจะยกเว'นการเกณฑ์ผู้กำก”บถกเสิอเข'าเบนทหาร คุณพ่อ 

เตยตดสินใจว่า ถ'าถูกเกณฑ์ทหารกจะสมกรตำรวจ แค่ถ'าได้รบการ 

ผ่อนผนกจะเบนชรรมการอำเภอ ครโแม่อจวนเวถาเกณฑ์ทหาร กึม 

พระบรมราชโองการโปรดเกถ'า จ ใหยกเวนผู้กำกบแถะรองผ้กำกบถูกเสื้อ 

ทิกำถ”งปฎิบ”ด้เหน'าทิอยู่จากการเขารโ]ราชการทหาร ท่านจิงไปเบนชรรม 

การอำเภอเมึ้องกาญจนบุร เบนกนแรกแห่งบีทใช'พระราชบญญ'ตประถม 

สิกษาน'น 

เม่อคุณพ่ออายได้ เย๓ บ ใดแต่งงานกบคุณแม่ (ปราณ พุ่ม. 
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สุวรรณ) แถะไดอยู่ด้ายกนมาจนกระทิงท่านลิงแก่กรรม 

โนตำแหน่งชรรมการอำเภอ คุณพ่อได้รบเงินเดื้อนเมึอแรกเฃา 

เดธนถะ ๓0 บาท แตะเมื้อได้รโเราชการอยู่ &. บ็เคํษ ท่านกได้รบเงิน 

เดอนเพิมขนเบน บาทแตะกำถงจะได้รบพิจารณา ขอพระราชทาน 

บรรดากดให้เบนขุน ขณะน่นท่านมบุตร ๒ กน (กอกระผม แตะนอง 

ชาย) แถว ท่านจงมาตรกฅรองดูว่า การทจะกรองชพต่อไปดวยเงิน 

เดอน ‘คุ ตะ บาทกดเบนเรื้องมื้ดมนพอคูอยู่แลโว หากว่าได้รไ]พระ 

ราชทานบรรดาค้กดเบนขุนขนมาอํก รายได้ไม่พอตามารถทิจะรไษา^านะ 

แห่งบรรดาคํกดของตนไว้ได้ เรื้องมไก่จะรลิยหนกขน อายุกย่างเขา ๒๘ 

บีแถว ปรากฎว่าไม่มทท่าว่าจะค^หถไ^านได้ เงินเดอนทิไดมากพอใช้ 

ไปเดอนหนิง ‘คุ จะเหลอเก่บไว้ได้บ'างก่เบนจำนวนเตกนไยเหตื้อเกิน เมธ 

เทยบกบระยะเวลาทิผ่านไป ถ'าหากว่าย”งตํงหถก^ านไม่ได้ในโอกาตอน 

กวรแถว เมึอร่างกายผ่านวยฉกรรจไป การคงหตก^านย่อมเบนติงทิยาก 

ยิง กณพ่อจิงไดไกตงใจขอตาออกจากราชการในบี พ.ต. ๒เพึ้อ 
12^ 0 , 

หาทางประกอบอาชพทิเห่นตมกวรต่อไป ในการถาออกจากตำแหน่ง 

ชรรมการอำเภอเมื้องกาญจนบุรของคุณพ่อนน 

เพอน ๆ เคยต่อว่าท่านว่า หากอยู่ต่อไปกคงจะเบนนายอำเภอไปนานแลไ 

ท"งนเพราะเขาเหนพวกเพื้อน ๆ ของท่าน เบนนายอำเภอไปแตไบางกน 

คุณพ่อจิงได้บอกกไเพอน ‘คุ ของท่านว่า กนเราเหม่อนกบตไไม้ในบีา 

ถ'าบีาใดเบนบาตง อากาตเยนชนทิดินอุดม ตไไม้กเจริญงอกงามตมบุรณ์ 

กนทได้รบการติกษาตง ‘คุ ก็เหมอนกบฅไไม้ทขนในบีาตง ย่อมม่โอกาต 

เจริญงอกงามได'รวดเรว ต่วนกนทิได้รบการติกษานอย ก่ไม่ผิดอะไรก”บ 

คุณพ่อเล่าว่า 



ทานกดวาทางอนทิ 

นน ทางกา!มกจะเลื้อกบรรจุจากนกเรยนร^ค้าสฅรก่อน ในฐานะอย่าง 

ท่านจิงรู9กว่าช่างเบนระยะทางไกลมากเข้ยจริง 'จุ 

ระยะใกล้กว่านกงจะมบาง *ท่านจิงได้ฅดข้นใจลาออก 

เมอไดผละจากชวิตขาราชการแผนกชรรมการ "ง ชิงจุณพ่อไค้ 

ใช้ธวิฅอยู่ประมาณ ด4 บีเค้ษ จุณพ่อไค้เริมประกอบอาช้พในทางทำ 

เข้าโปะและ ไม"หาง โ ดยนำเงินทท่านไค้เกบหอมรอมริบไว้ในระหว่างรบ 

ราชการอยู่ มาลงทนรไ)ซอเข้าและไม้ไผ่โปะ จากพวกคดไม้ในบา เม้อ 

ไค้จำนวนมากพอก่มคเบนแพถ่องไปขายฑิแม่กลอง (ข้มุทรข้งกราม) หรอ 

โกรกกราก (ข้มุฑรข้ากร) โดยคิดค่อกบนายหนไณท่นไ)ให้ช่วยขายให้ 

แกบรรดาเจา ""ของโปะ และจายกาบวยกา " รให้แก่ "- กนายหนาคามแคจะตกลง 

ซอไว"เตย หรื้อหากเจ"า กน หรอบางทนายหนาอาจจะรบ 
0เ 

ของไม้ "" ตองการ 
*ะ^ 1/1 ^ ^ ^ 

เงินก่อน กอาจเอาเงินจากนายหน"ามาเบนทนหมุนเว้ยนฅอไปอกไค้ วิช 

การเช่นนนบว่าเบนประโยชนมากข้าหรไ)บรรดา พ่อคาไม้ทิมทุน น"อยอย่าง 

จุณพ่อจะไค้มทฺนหมุนเวยนต่ปิไปไค้ 

จุณพ่อได"ประกอบอาชพในทางทำไม้โปะน ด"วยกวามอุคข้าหะ 

พยายามอย่างยิง กระเบยดกระเข้ยนการใช้จ่ายทิไม่จำเบน และนอกจาก 

นท่านย่งได"ประกอบอาชพอ่น ๆ อก เช่น การขายท่านและนำมน วถอ 

อน็งเนืองจากจุณพ่อเบนผู้มนิข้ไ)รกในทางกข้กรร'มมาก ท่านจงไค้หไ) 

ร'างถางพงทดินบริเวณหนาเขาพราง ตำบลท่ามะขาม ปลกมุ่นเบนพช 

ยนค'น มมะนาว มะม่วงและมะพรไวบ"าง ระหว่างแนวมุ่นก็ปตูกณง 

9 
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เหลอง ถวเขยวหรึ้อขิาวโพด เบนเนอทิประมาณ ต&๐ ไร่เ(1ษ และ! 

ไดเลยงวํวอกราว ‘า ด&๐ ตว เพั้อโช^านโนการลากจํกรคดหญ็า ไถ 

และคราดพรวนจาน จ๎างถูกจ'างประจำ ^1-๘ คน ในเรองการกสิกรรมน 

ท่านมกวามลนใจมาก แม'จะยุ่งก"บงานอั้น 0^ ลกเพยงโดกคาม พอว่าง 

ท่านเบนคองออกไปดแถการทำ^นและชมผลงานของท่านเลมอ เบนการ 

ผ่อนกวามเคร่งเกรยดจากงานอั้น ‘า ลงไข้ได้บาง เมอเวลาผ่านไป 

โนบี พ.ค้. ๒4๘0 โดยการขอร'องจากบรรดาเพยินฝูง พรรกพวก 

และบรรดาถูกคิษย์ คุณพ่อได'สิมกรเข'ารไแลื้อกคงเบนผู้แทนราษฏร 

จ"งหวดกาญจนบุร และจากการช่วยเหลออย่างแขงแรงของบรรดาญาติ 

มิฅรและท่านเหล่าน ท่านจงได้รบการเลอกตงเบนผู้แทนราษฎรลมคาม 

ปรารถนา คุณพ่อได้รไ]การเลอกฅงเบนผู้แทนราษฎรรวม ๒ กรง กอโน 

พ.คํ. ๒4๘0 และ พ.,ล. ๒4๘ด-๒4๘๘ การเบนผู้แทนราษฎรของคุณพ่อ 

นน กล่าวได้ว่าเบนการเลยลตะ.โดยแท,จริง โดยทิท่านได้คดสินโจแถ'วท 

จะปฎิบ'คหน'าทิของท่านโห'สิมกบทราษฎรได้ไว้วางโจ เลอกท่านขนมา เบน 

ผู้แทน ฯ ของพวกเขา คุณพ่อค'องลละเวลาโนการประกอบอาช่พค่าง ‘คุ 

ไปอยู่โนพระนกรโนกราวทลภา ว เบีดลมไ]ประชุม เมื้อย้ภา ว บีดลมไ] 

ประชุม ท่านกโชไวถาว่างเหล่านนออกเดินทางไปเยยมเยยนดแลไค่ถาม 

ความฑกขลุขแถะเรื้องเดอดร'อนของราษฎรโนทองทค่าง ๆ เมื้อพบขไ] 

บกพร่องทกวรจะแก้ไขหรื้อปรบปรุงล่งเลริมให้ดขนกว่าทเบนอยู่ กึจะ 

ได้นำไปเลนอค่อร”^บาลโหหาทางช่วยเหลอ แก้ไข ปรไ]ปรุงล่งเย้ริม 



อ 
ต่อไป ชิงนบว่าได้ช่วยเหตื้อบรรเทาเบาบางขํ้อเดื้อดรํอนต่าง ‘า ของ 

ราษฎรไดมาก โนย้มยน*น การเดินทางไปต่างอำเภอ—ต่างคำบตน"น 

จะเทยบกบสมยนไม่ไดโถย การไปถิงอำเภอยงจะพอมทางรถยนฅไปได้ 

บาง แต่ฅำบตต่าง ‘า น'นจะต่องเดิน ชิม'า ชิรถจกรยานหรื้อเรอถ่อ 

เท่าน'น ถนนหนทางกไม่ม บางคํ5||}^ตต่องเดินผ่านบาหรอขนเขาเบน 

ถูก ๆ นบว่าตำบากมาก แต่กุณพ่อกมิได้ย่นย่อท'อถอย จะพูดได้ว่า 

ทก ๆ ฅำบตในท'องทิของจงหวดกาญจนบุร ท่านได้ไปมาแล'วทงสน 

แม้คำบลเขาโจทย กิงอำเภอสรสว"สด ซงการเดินทางต่องขนเขาหตาย 

ถูก นบเบนฅำบลทิทรกนดารทิสุดตำบลหนิงของจงหวดน 

เมึ้อประมาณบี พ.ส. ๒4๘๓-๘4 ทางราชการได้ดำเนินการจด 

ต่งบริษ"ทจ"งหวดขน โดยมวฅถุประสงกจะไห'การเสรษ^กิจอยู่โนมิอของ 

กนไทย ฯ ต ฯ กุณพ่อเบนผู้หนิงโนจำนวนผู้ริเริมขอก่อฅงบริษทกาญ- 

จนบุริจ"งหวดพาณิชย จำกด แตะได้ดำรงคำแหน่งผู้จดการ ฯ และต่อมา 

เบ์นกรรมการจดการ ฯ ฅลอดมา มาตอน ๓-4 บีหลงน เนองจากสุข- 

ภาพของท่านไม่ส้จะดนก ท่านจิงไดแสดงกวามจำนงขอลาออกจากคำแหน่ง 

นหตายกรํ้ง แต่กึด'วยการขอรองจากผู้โหญ่แตะบรรดาเขั้อนฝูงขอโห้ช่วย 

ก"นไปก่อน ท่านจงค'องระงบและดำรงตำแหน่งนเรอยๆ มาตราบจนวาระ 

สุดท'ายของท่าน โนเรื้องบริษทจ"งหวด ฯ น วิญ'ฌชนท่งหตายย่อมทราบ 

ดื้ว่า โนขณะทบรรดาบร็ษ”ทจงหวดต่าง ๆ ตองมอนเบนเลิกล'มิกิจการไป 

มากมายหลายแห่ง จนเหตื้ออยู่เพยงไม่กแห่งชิงนบว่าม"น่กงจริง ๆ และโน 

จำนวนนมํ่บริษํทกาญจนบุร จ ร่วมอยูดวยน'น คุณพ่อโนตำแหน่งกรรม 

การผู้จ"ดการของบริษท ฯ น ไดพยายามกระทำหนาทิบริหารโห้กิจการ 
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ของบริษํทนได้ดำเนินไปสู่กวามเจริญแถะมํนกงมผถกำไรตถอดมา - เรอง 

นจะเหนไดํจากเงินบนยถกำไรทิบรรดาผู้ถอหุนของบริษทได้รบไปน'น เมอ 

รวมแถวมมตค่าถูงกว่ารากาหนเบํ๋นจำนวนมาก ' 

ในบี ใ/'].^. ^(ส่ คุณพ่อได้รบการแต่งตงจากกระทรวงมหาค 

ไทยใหเบนถมาชิกสภาจ”งหวดประเภทถอง แตะใน พ.ส. ๒&๐๐ ได้รบ 

เถอกเบนประชานสภาจ"งหวดกาญจนบุรฅตอดมา 

ในด'านงานการกสตสาชารณประโยชน คุณพ่อเบนยู้ทมองเหน 

คุณค่าของงานประเภทนเบนอย่างมาก พ่านไดโกยถถะทํงกำตงกาย กำตง 

กวามกิดแตะ กำตงทรพย ตาม กวาม ถามารถ เขโร่วมใน ถาชารณกุสต กิจ 

มากมายหตายแห่ง คุณพ่อได'ยกทิดินบริเวณชตประทานพ่าม่วง อำเภอ 

พ่าม่วงเนอทประมาณ ๓๓ ไร่เสษ ใหโเก่กรมชตประทาน ด^ ไร่แตะอก 

ส๘ ไร่เสษใหโบนถถาน ทตงโรงเรยน มชยมวิสามญ ประจำอำเภอ พ่าม่วง 

ขิงบดนทางราชการไดสร'างเถรจแตะเบีดทำการถอนแถว แตะจากงาน 

บรรจุสพคุณบู (นายมิตร ภงคานนท) เมั้อวนทิ &. พกุสจิกายน พ.ส. 

คุณพ่อได้นำเงินทิมผ้ร่วมบริจาคช่วยเหตื้อในงานนเบนจำนวน 

ด๐,&๐๐บาท (หนิงหมนห'ารอยบาทถวน) เขาฝากชนากา■รเบนทนเริมการ 

ของ เทวสงฆารามมตนิชิ ขิงมวตถุประสงกว่า เงินดอกผถจากทนมตนิชิน 

จะได้นำมา ใช้จ่าย ในการ บำรุงพระภิกษุ สามเณรและ วดเทวสโร!าราม ให้ 

เจริญว”ฒนาถาวรสบไป ขณะนหุนของมตนิชิ จ นได้ม่ยู้ม่จิตสร”ทขาร่วม 

บริจากเพิมเติมเดิมขนเรื้อย ๆ จนมจำนวนถิง ต๓๐,๐๐๐ บาทเสษ (หนง 

แสนสามหม่นบาทเสษ) แต'ว ธนจะเหนได้ว่ากิจการของมูตนิชิ จ นได้ 

เจริญขนเรื้อย ๆ ตตอดมา นอกจากนคุณพ่อยงไดโเสดงกวามปรารถนา .. 
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จะย้ร็างอาคารทิทำการของมตนิขิ ค นให์เบนหตํกถาวรย^ยื้นสิบไป โดย 

ท่านอยากจะ สร'างเบนคิก สองซ๎น ‘า บนท่านไดโเสดง เจตนา จะให้ เบนกุฏิ 

ของเจ'าพระคุณพระมงคถรคิษวิสุทข (หถวงพ่อว"ดเหนื้อ) เจ'ากณะจงหวด 

กาญจนกุรแฉะประขานกรรมการเทวส”งฆารามมูถนิชิ ซงคุณพ่อเการพ 

นบถออย่างยิง ชนต่างใหโบนสำน”กงานมถนิชิ 'ง แค่คุณพ่อกึยงมิไดทน 

เหนผฉงานอนนของท่าน ท่านก็ด่วนจากไปเสยก่อน แค่อย่างไรกฅาม 

บดนคุณแม่แฉะถก ‘คุ ได'สนองตามความปรารถนาของคุณพ่อแถว โดย 

ได้จดสรางคิกสองชน กว'าง &. เมตร ยาว ด0.^0 เมตร มุขอกด'านตะ 

๓.^0 เมตร คิดนาแตะไฟพร'อม แตะ ให้ชื้อว่ าคิก “เทวส”งฆารามมุถนิชิ” 

สินเงินก่อสร'างประมาณ ตด๐,0๐0 บาทเสษ คิกน บ”ดนเสรจเรยบรอย 

แต่ว จ ะ!ด'กระทำพิขมอบถวายพร'อมกนกบงานฌาปนกิจสพของท่านครง 

นด'วย นอกจากนงานสาขารณกิจชินสุดท'ายของท่านกคอ คุณพ่อเบน 

ผู้หนงทริเริมขอก่อคงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประชาชนกาญจนบุร ซง 

ม่ททำการของสมาคมอยู่ในวดเทวส”งร)าราม สมาคมนขณะนเบ็๋นสมาคม 

ฑึ๋มิหถ”กประก”นม^กง ' แฉะเบนทิเชึอถอของสมาชิกแถะประชาชนท”วไป 

สมาคมหนิ้ง คุณพ่อได้ดำรงตำแห่น'งนายกสมาคมคนแรกคราบจนวาระ 

สุดท'ายของท่าน 

คุณพ่อเบนผู้หนิงซิงถอภาษิตว่า 

“เห็่นท่านม่อย่าเคตม ใจตาม 

เรายากหากใจงาม อย่ากราน ท ส จ” 

ฉะนนฅตอดเวถาแห่งชวิฅของคุณพ่อ จงปรากฎว่า คุณพ่อเบน 

ผ้หนิงทิทำงานค'วยกุตชื่าห“มาน“พยายามแสะชอ'^ดยสุจริฅอย่างยิง แห้ 
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การเจบบวยเตก ^ น๎อย ท่านไม่ใกร่จะได็หยุดพํกผ่อนบ่อยนก นอก 

จากการทำงาน คุณพ่อยงถื้อตนว่า ท่านเบึ้นนก^กษาอยู่ฅตอดเวถา 

เพราะท่านกอว่า การเรํ่ยนไม่ม่ทย้นคุด กนเราเมั้อมึ้ชวิตอยู่จะต'องคํกษา 

หากกามรู้ใส่ควเอาไว่เย้มอ การหยุดคํกษาหมายกงการถอยหตง เพราะ 

โตกเรามกวามเจริญเดินหน'าอยู่เรื้อย ‘ๆ เราจิงฅองก'าวโห้ฑนโตกโดย 

การดิกษาหากวามร้ไว้จงจะทน หนงข้อจำนวนมากทิคุณพ่อไคข้ะย้มไว้ 

ย่อมเบนเกรื้องพิข้จนได้เบนอย่างดึ้ 

จากการทำงานด'วยกวามมานะอุตข้าหะพยายาม แตะทุ่มเทชวิฅ 

จิตใจตงไปโนงานเพอกวามข้าเรจเรยบร'อยของงานนน ®า โดยไม่ได้ 

คำนิงถิงการพกม่อนเท่'าทิกวร จิงทำให'ข้ขภาพของกณพ่อไม่ข้จะดนก 

แตะในระยะหถงนปรากฎว่าร่างกายของท่านทรุดโทรมตงมากแตะได้ถมเจบ 

ตงดวยโรกมะเรงทหตอดตม (51’0ฑ0110^61110-08,1’011101113. ) ทานจงไดเขา 

รโป์การรกษาฅว ณ โรงพยาบาถดิริราช คุณพ่อรูดว่าโรคทิท่านเบนนเบํ๋น 

โรกทเกื้อบจะไม่ข้ามารถรโาษาให'หายได้ แต่ตตอดเวถาทท่านนอนพก 

ท่านไม่เคยแข้ดงออกซงอาการหวาดกลวต่อมรณภย 

แคอยางใด จิตใจของท่านเข'มแขงเบนปรกติแตะยิดม่นอยู่ในกฎของ 

■ข้งข้ารวฎอนมแก่ข้ตว่โตกท”วทุกค”วกน คอการเกิด แก่ เจบแตะคาย 

เบนชรรมดา ไม่มใครข้ามารถหลบหตกให้พ'นได้ ซิงข'ธนบรรดาท่านท 

เคารพนบกอ ญาติมิตรแตะผู้ชอบพอคุนเคยทิไดกรุณาไปเยิยมท่านใน 

ระหว่างทท่านบ่วยย่อมจะยอมรบกนอยู่ แห้ในกื้นวนท เฌ๒ เมษายน ๒^0ด 

อ”นเบนวนคุดท'ายของท่าน คุณพ่อยงทกพวกลูกหตานทิไปเยิยมแตะเผ่า 

ดแตพยาบาตอยู่ทกคน ซิงแข้ดงว่าจิตใจของท่านยงเบนปรกติดยิง แต่ 

รกษาตวอยู่น"น 
I I 
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ย้วนร่างกายของท่านนํ้น์ พวกเรารู้กนแถ๎วว่าไม่ย้ามารถจะป1•ะกํบประกอง 

โหํกงอยู่ต่อไปได้อ กแถ๎ว ฉะนโ;ในตอนเช็าของว”นทิ ๒๓ เมษายน พ.(1. 

๒;!0๓ เวถา 0^.ต& น. คุณพ่อจิงไดจากเๆณแม่แถะพวกเราไปสู่ภพ 

ย้กคิอย่างย้งบ ท่ามกถางกวามโค้กแ^ร'าอาตํยอย่างเหตอถ๎นคณนา สิริ 

คุณพ่อไ 

คุณพ่อมบุตรธิดากบคุณแม่รวม 4 กน ทอ 

1 

รวมอายุของ พ 8.(5^ บ็ 'ะ) เดอน ๒๒ วน 

ต. นายแพทยใกษม ภงกานนท 

๒. นายแพทย์สิน ภ'งกานนท 

๓. แพทยหญิง เพญค้ร ภงกานนท 

^. น.ส. เพญจนทร์ ภงคานนท อ.บ. (ขณะนโ;กำต*ง 

ค้กษาอยู่ ณ ประเทค้ผ่ร*งเค้ส) 

■พวกเราไดเชิญค้พคุณพ่อมายงบโนกาญจนบุร แตะได้จดให้มการ 

กระทำพิชรดนำค้พ ในวนรุ่งขน เมอเสรจแตโ ได้ค'งค้พไว้ท่บโนเพ่อ 

บำเพึญกุค้ถสวดพระอภิ■ธรรมทุกกนครบ ะ!; วน แตะกำเพญคุค้ถทุกเจ็ด 

วโ; จนกรบหโสิบวน รอยวน ได้ตงค้พไว้ทิบานเพอรอการฌาปนกิจ 

ต่อไป การฌาปนกิจค้พนโ; กำหนดวนทิ ด มนาคม ๒&ว๒ ณ วด 

เทวสโฆาราม กาญจนบุร ซ็งเบนวดทิท่านได้ประกอบการคุค้ต แตะช่วย 

ขวนขวายในกิจการของวดต่าง ๆ เบนธนมากมาจนตลอดชวิฅของท่าน 

พวกเราทุกกน ขอนอมอุทิค้ส่วนกค้ตทิได้กำเพญมาตงแต่คนจน 

ถงสม่ยฌาปนกิจสพนแด่ คุณพ่อพิพฒน ภงกานนท เพอกวามสุขของ 

ท่านในสกติภพทุกประการ ก 

นายแพทย์ เกษม ภํงคานนท์ 
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ฑโ:ราช'นิฑนธระย:ทา'งเส?หป่ระทาสไทรโยก 
ไน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลืาเจืาอยู่หำ 

(ครใแรก) 

บึนิถจชิคํกราช ด๒๓.!' (พ.คํ. ๒^๒๐) 

โนมีน เดิมคิดว่า'จะไปเมองนกรราชย้มา เพอ'จะไปดทางทิ'จะทำ 

เบีดการกำขายเบนทางเกวยนหรึ้อทางฅรไแว ได้ไหพระยาปถ่ดออกไป 

เมองชวา ดทางดิงแต่ซำมรงไปโซโถทิเราได้ไปเหน แตะเขาแ'จำกวาม 

ว่าเดยวนมทางรถไฟขนใหม่อกมาก พระยาปถดไดำเถํบขนไปเมื้องนกร 

ราชสมา แต่การทิเฅรยมนำกำงไป เพราะมีนฝนดินมื้อแถำ ขำวทิ 

เมองนกรราช'สมารากาแพงถิงหาคำติง แต่กำชาวบางกอกหนุ่ม ชนิด 

ควเราเองได้ยินว่า ขำวราคา ^ คำติงแถำ ไม่'รูติกควว่าขำวแพงเตย 

แค่ท่านผู้ใหญ่ท่านว่าขาวทิบางกอกแต่ก่อนถูกเดยวนแพงนำ การซ็ง 

เบนดงนเพราะบางกอกเราแต่ก่อนเหมอนเมองนกรราชสิมา กนทำนากิน 

แต่เฉพาะมี เมื้อขำวถูกบางทกิงเกวยนตะ '0 บาท ถำฝนแลง'สำมี 6, 

ขำวจะแพงถื้งช^หนิงชํงเ^ษ เพราะขาวทำกินเฉพาะมีเด้ยว เมื้องนกร 

ราชสิมายำคงเบนอยู่เหมอนบางกอกแต่ก่อน เพราะไม่มื้ทางจำหน่ายไป 

เมื้อขำวแพงดงนเบนเวตาไม่สมกวรทิเราจะขนไป เพราะจะ 

เบนทิตำบากแก่ไพร่พตนก ดำยควขำวทิเมองนกรราชสมามนำย จง 

สํงใหบอกเลิกเสย เบนแต่พระย.ามหาอำมาฅยขนไปแลำกฏํบหนำมา 

เมองอื้น 



* 

วางทิคํฅะวนฅก ชิงสมเดจเจ้าพง'ะยาไดํชวนไว้ชำนานว่า ในลำแม่นำ 

นอยเมองกาญจนบุร' ชิงเราได้เทิยวกร^ก่อนคราวหนิงแลํวน'น ต่อขน 

ไปสนุกมากกว่าข^งฅน จิงไดว้ากลงกนกบสมเดจเจ'าพระยา ในสาม 

เดอนก่อนทิเราจะมาน เบนขุระใหญ่ของท่านทิจะจดการรว้]รอง ในเดอน 

ต๒ น'น สมเดจเจ'าพระยาได'ออกไปถิงไทรโยกคราวหนิง ท่านบอกว่า 

คองเหนิยวคนฅะไกร้นำขนไปด'วยน^ยงแรงมากเบนการลำบาก แต่ไม่ม่ 

ใกรทิจะไปมาเร็่วเหม่อนอย่างเชํนสมเดจเจ'าพระยาได้ 
เ^ ! เ^ [สร^ 

คงแคนนมา 
*1/1 2-^ 

ก เด 

คระเครยมการทิจะไป ได้ยินพูดถิงการเรั้องนบ่อยขนคามลำด”บจนถิงใน 

ต&. วน ได้ยินพูดถิงเ’รึองนแทบทกวน ในการรกษาวงกราวน เบน 

เวลาไม่มผู้ใหญ่ทิเกยรกษา สมเดจเจ'าพระยา^''’^ไปอยู่กาญจนบุร กุณ 

สุรวงไปร"บพร ะแท่น ท่านกรมท่า^ ^อยู่พระป^ม สมเดจกรมพระ' ^ 

ทานกลาง ̂ ^ เครยมจะมาคาม ท่านภชราภย*' ^ ท่านชรรมา*' ว้จบ ท่าน 

ด. สมเด็จเจ'าพระยาบรมมหาสรสุริยวงส์ (ชํวง) 

๒. เจ'าพระยาสุรวงสไวยวฒน (วร) 

๓. เจ'าพระยาภาณุวงส (ทวม) 

4. สมเด็จเจ'าพระยาบรมวงสเชอช'น ๒ เจ'าพ้ากรมพระยาบำราบ 

ปรบ่กษ 

&. สมเด็จพระเจ'าบรมวงสเชอช'น เจาพากรมพระจกรพรรดิพงส์ 

'0. เจ'าพระยาภขราภย (นุช) 

ส่. เจ'าพระยาชรรมาขิกรณาชิบด (มง) 



๓ 

ยมราช*ชรา พระยาราชคิองชํ้นมาจ่ายข'าวฅามทาง หมดเจ่านาย 

ผู้ใหญ่แตะเข้นาบด กรํ้นจะเกณฑให'ข้มเดจกรมพระท่านอยู่ ท่านกได้ 

ขอมานานแถว ว่าถ'าใหอยู่บางกอกกงฅายเบนแน่ เพราะข้มเด็จพระเดชา 

แถะข้มเดจองกน'อย เบนควอย่าง แถวท่านมชุระอยู่ในการค'องจดช'าง 

แถะจะไดโบนผู้ใหญ่มาด'วย จ่งเกณฑให้ท่านกถางอยู่ - ท^เชอได้ 

ตระเฅรยมกรอบกรวพร'อมแล'วดงนน จะไดเบนผู้จคการในพิขึ้แถะราช 

ประเพณค่าง ๆ แตะรกษาว*ง ได'มอบให้เจ'าพระยาข้รพิพฒน*^'"°^ แตะ 

เจ'าพระยามหินทร*' *'^ เบนผู้รกษาบ'านเมอง เยอแนถของเราต^หนิง 

แค่วนน กอว"น & "1 ๒ คำ แค่ในกรํ้ง์น เราจะไม่มกวามอุฅข้าหะจด 

ชึอผู้มาด'วยเหม่อนเมึอกร*งไปจนทบุรกราวก่อน เพราะค่างกนค่างม่เรื้อง 

มากนใา จะจดแค่เรื้องของเรากนเดยว เวถาโมงเข้ษ เราได้ทำการ 

คามเกยทิจะไป แตะพบเจ'านายผู้หญิงพร'อมกน มถกขุนมากกว่าทุก 

กราว ทฅำหนใาแพมขุนนางมาข้งประมาณข้ใา ๓0 ท*งผู้ใหญ่ผู้น'อย 

ข้งเข้ยการเถกน'อยคามเกย แถ'วถงเรอได'ออกเวลา ๒ โมงเข้ษนิดหน่อย 

มาเข'ากถองบางกอกนอย เรอทิเรามาเหมอนเรื้อบีกนิกข้าหร"บเรื้อไฟ 

ถากข้บายเท่ากน ในกถองบางกอกนอย จะไม่ค'องพูดถิงมาก เพราะ 

ใกรอยากเหนกดได้ง่าย มวดฑิเรารู้จกกอวดข้วรรณ ว"ดข้รื้ข้ดาราม 

๘. เจ'าพระยายมราช (เฉย) 

๘. เจ'าพระยารคนบดินทรื้ (บุญรอด) 

0. เจ'าพระยาข้รื้พิพ”ฒน (แพ) 

ด. เจ'าพระยามหินทรชำรงข้”กด (เพ็ง) 



(&. 

เบนฅน มาถิงปากกตองมหาด้วํสด 0ดไชยพฤกษมาตาเวดา ๒-โมง 

๕4 นาท กดองมหาสวสดคะ(านออก ไปตะวนฅกฅรง ถดปากคตองเข็า 

มาหน่อยหนิง น^ติกสามสอกกื้บ เวดานำขนเฅมทิ กดองกงกว*าง 

ประมาณ '0-ส่ วา โนคอนปากกถองนน แดดสองข๎างทาง มค๎น 

คาดเบนหม่นบดโว่ยร'อยดโยพํนทงสองฟาก ต่อมามทุ่งนาแดไกถ ๆ 

เหนคนตาดห่าง •า นำในกดองข็างคอนปากคดองริมวดไชยพฤกษ หยง 

นำได้ดิกสามสอกกื้บ ค^แต่หดก ๒0๐ มาแดเห็นกราบนำดดถงสาม 

นิว แต่นำโนท'องกลองดิกถิง 4 สอก คงแต่หดิก ๓๐๐ มา กราบน^ 

ดดหานวหกนิวเสษ น*าโนท'องกดองดิกเพยง ๒ สอก ต๘ นิว คงแต่ 

ก่อนน่าจะดิงนากรมหมื้นมเหสวรหน่อยหนง เบนทิคนมากคดอดไปจน 

หลก 4๐๐ เกอบดิงหดริ! ๕๐๐ 
0 ^ 

นาดห 

เบนทิน*าชน 

คราบนามอยู 4 นว ๕ นว 

อยู่เพยง ๒ สอก ๒ สอกกบหยอนบ'าง โนระยะนเบนนำฅนทิสุดเพราะ 

ได'ปริกษาพรอมกบกุณสุรวงส คิดจะแก้ไม่โห'คลองน 

เสย 

4 ^ เตบรกษาพรอมกบกุณสุรวงก กดจะแก เม เหคลองน 

กุณสุรวงสได้โหออกมาทำแผนทิโนระหว่างกางกลองมหาสวสด 

และคลองภาษเจริญต่อกน ไคเบนระยะทาง ๓๐๐ เสนเสษ จงคิด 

ขุดกลองค'งแต่พ'นหดริ! ๓๐๐ มา-เสน โนคลองมหาสวสดไปทะสุออก 

ทิคดองภาษเจริญ ต่งแต่หดก-เส'น กลองนํนไดขุดโนบ็น กวาง ดิก 

รากาเส'นดะ - ชริ เมอเรามาดิงปากกลองเวถา ๕ โมงเกอบจะกรง เหน 

คลองน"นไดริบีดมนำเคม ขุดเหน่อไปโต้ เพราะเหนว่าถ'าเวดาน่าขน 

หมายเหตุ ะ ที่ทำเครองหมาย — นั้น ในต้นฉบับเดิมเวนไว้เชนน 



๕ 

นำกตองภาษเจริญขนก่อน คงจะไหตมาตามคถองนถิงคลองมหาย้วย้ด 

ถาเวลานำตงหรอนำเหนอมา น^โนคลองมหาย้วสดกงไหลลงทางคลอง 

ทิขุดฅดนแรง เลนในกลางคลองทิตนกจะค่อยบางลง จะแก้ใหริ1ายฅน 

ได้ท^ ด คลอง แต่การทิหมายนจะ ได'สมกิดหรื้อไม่ได้ ยริรริ]ปร ะกน 

ไม่ได้ โนทินแขวงเม่องนนทรื้เละเมื้องนครไชยรต่อกน 

ลำบากจิงโหริาระบอลากมาจนจวบลิงหลก ^๐0 นำลิก ๓ ค้อกคบ แต่ 

ยงเหนคราบนริอยู่ประมาณสริ! 4 นว จงไดลงมื้อแจวเรื้อต่อมา 

เกอบจะลิงปากคลองยงสํก &๐ เส'นเค้ษ นริติก 4 ค้อก เมื้อโกลปาก 

กลองลิกลิง ส. ค้อก วดนำโนคลองทิมาวนนเบนเวลากำลงนำขนมาก 

เรอแจว 

เมื้อ 

ตลอดจนกระทริเลิงแม่นริท่าจน 
I เ^ ^ 

ยงต'องแจว เมอออกมาถงแมนาแถว 

เรอมา ตลอดลิงเรอบกนิกจอดทิปากคลองเจดยบูชา ตามหนทางทิมา 

โนคลองสองผง พ'นจากค'นตาลหม่โหญ่ทิได้ว่าแล'วขริงฅ'นมา มแค่ 

ทุ'งนากริ]ค'นไม้ริมคลองบริง ค'นไม้โนกลางทุ่งมบริงน'อย ๆ ไม่หนา ไม่ 

มื้ค'นโหญ่ ค'นมะม่วงมอยู่แห่งเดยวทิไดโเลเหน โนระหว่างทางน๎นมื้ 

โรงนาแห่งละโรงบางสองโรงบริง ห่างกน ๙ เส'น ต0 เส'น ๒0 เส'น 

เบนแต่โรงเลก ๆ โดยมาก ทิมโรงนาดงนํน มค'นกถ'วยและคนนุ่นกริ) 

ต'นไม้อั้น ๆ บริง]ล็๋กน'อย ทิต'นมะม่วงว่าเมื้อกนน กอนาท่านเล็ก*^'''''”^ 

นมคลายมายนอยุ่ทหวตะพาน มฅ'นไม'มากกว่าทุกเ]ห่ง โนท'องนามื้แต่ 

ด๒. สมเดจพระเจาบรมวงค้เขอ เจริพ้ากรมพระยาภาณุพริเข. 

วงค้วรเดช 



๖ 

หญ๎าแหงหรอฅอข๎าวแตดไม่งามเลย มกลินอายดินทิถกรอนเข๎าจมูกบาง 

เบนบางคราว เมอเรอเกอบจะถิงปากคถองแลเหนฅนฅาถอกบาง แต่ 

ไม่มากเหมอนปากกลองขางโน*น ข*างขวามั่อริมปากกลองทเคยว มหนอง 

บวอยู่ข*างจะใหญ่ แต่ไม่แตเห็นขอบหนองข*างริมนาค'วยเบนนำลบผง 

มเรอนอยู่เสก ๒ เรื้อน ๓ เรื้อน ปากกลองข*างใต่เบนด่าน มเรอน 

ต่อกนไปฅามลำนาประมาณ ส4 หลง ดธ หลงเรื้อน เรื้อออกจากปาก 

กลองแลวล่องลงไปข*างใต่ฅามระยะทาง พบแพไม้ไผ่บา ๒ แห่ง ๆ แรก 

เสก ตเ0 แพ ด๘ แพ แห่งทิ ๒ เสก ๒4 แพ ๒ธ แพ ตรงปากกลองข*ามผง 

ตะวนฅกมเสวนกล*วยเปลอกบางเบนเสวนใหญ่ ทิต*นโตแล*วกม ทิพง 

ปลูกใหม่มมาก เบนแต่พนดินไว*แถ*วกม เสวนนตามทางมาเบนใหญ่ 

กว่าทุกแห่ง ต่อมากมบ*างเบนกราว ๆ ทิพนดินทำเบนทิปลูกมนบ*าง 

ปลูกอ*อยบ*างก็มึ้ แต่ไร่อ*อยข*างบนคูเหมอนจะมน*อยทเดยว เราได้เห็น 

แต่แห่งหนิงสองแห่ง ดเบนอ*อยเซย ๆ ไม่งาม ควยในบีนฝนค*นมื้อน*อย 

ผ้ททำไร่อ*อยเหนจะไม่ได้ดเบนแน่ จะเบนการช่วยให้โรงหบของเราร่วง 

โรยลง ได*ถามพระยานกรไชยสร^ ^กว่าเสยมาก เมอมาตามทางมบ*าน 

จน ๒ แห่ง ๓ แห่ง แต่เหนจะ ไม่ใช่โรงหบ เบนแต่ทิทำหวดทำไห 

กองอยู่ ตามระยะทางทิเบนทิสวนทิไร่มลำกระโดง ราษฎรขุดกว*าง 

ประมาณ '0 คํอก '5 สอกเคํษหลายลำพบบ่อย ๆ มวดใตปากกลอง 
0 

มาหน่อยวดหนิง ต่อมาตามระยะทางอก ๒ วค มทิเลยงกระบอแห่ง 

พระยาเสุนทรบุรสรพิไชยสงคราม (สว่าง) ®) ๓ . 



๓) 

หนิง มกระบอประมาณ ๘0-๘0 อนิงใม้ไผ่น้นมาแต่เมองย้พรรณ 

โดยมาก ทิโนเมื้องนครไชย?^ร มมากอยู่โนทิบางหลวร ถ^หน'านำเขา 

ทางคลองมหาสกํด้ดไปกรุงเทพ อ ถ'าหน'าแล'งฅ'องไปทางคลองท่าจน 

ดวยคลองภาษเจริญหามไม่ให้แพไม้ล่องทางน"น เพราะเบนเหคุชวนให้ 

ตนเรว และกดทางเริอเดินไปมาด'วย มาถิงปากคลองเจดยบชาทิเรอ 

บกนิกจอดเวลาบ่าย ๓ โมงครง ปากคลองข'างเหนอ มหมูบ'านเขมร 

ครวปนจนขนกรมมหาดไทยค'งอยู่หลายดิบหล"งเรื้อน ทิเรอจอดนํนใต'ปาก 

คลองลงมา ทิผงมเรื้อนเหมึ้อนกน แต่ละใบมะพร'าวบงเข้ยตลอด เรอ 

ทิจอดน้นบีกนีกลำกลางจอดหน'าข'างเหนอ ลำเลกต่อลงมาขางใต้ เรอ 

ข'างแคมตะวนออกต่อไปข'างใตโบนข'างใน ทิเรามาจอดแอบกบลำเลก 

เมื้อมาถงเรื้อแถว พระยานครไชยค้ร และ ขางเหนอเบนขางหนา 

พระลยามพถภกด^ ^มาหา ได'พดถิงการต่าง ๆ ในเมองนครไชยคํร 

กินข'าวแล'วชวนเขาตงเรอ ไปดข'างล่างต่อไปอกบ'าง ตวเราถงเรอแหวด 

4 แจวกบเทวญ^ ^ ^ เลก กาพย์*'*' ^ กรมนเรค้ไปเรื้อลำหนิง เม่อ 

ลงไปยงไม่ลิง เ!!0 เดิน ลิงโรงลุราอยู่ปากกลองบางแก'วข'างเหนอ ม่ 

เรื้อนโรงประมาณ ด& หลง ด'0 หลง โรงลราน้นกลกปรกเหม่อนโรง 

พระลยามพลภกดิ ปลดเมองนครไชยค้ริ 

พระเจ'าบรมวงลเชอ กรมพระเทววงลวโรประการ 

พระเจ'าบรมวงเชอช'น (1 พระองกเจ'ากาพยกนกรริาน 

พระเจ'าบรมวงคํเชอ กรมพระนเร^/วรฤทช 

ด4. 

ด^. 

(รใ^, 

๙?ฅเ. 

V 



๘ 
0^ /ะะเ 

แเพหถงหนง 
*ะ^ ^0 เ^ 

ปากคถองแงมข็าง’^ เ๚าราม ย้ราทงปวง ในน^ม 

มเรอเบนรานขายของเรยกเรั่อชำเหมอนโนกถองบางกอกน*อย จอดค่อ 'า 

กนไป ๖ ลำ แค่เราไม่ได้แวะไปดว่าจะมสิงไรขายบ*างในเรื้อน^ เวไ! 

ไปอกมวดอกวดหนง พระยานกรไชยคํรบอกว่า ชึ้อวคสุประดิษ^าราม 

เบนของพระยานครไชยค้รกนเก่า ๆ ได้ทำไว ค่อไปนนบ’านพร ะยาจางวาง 

ทิฅาย มเรอนฝากระดานบ*างฝาจากบ*าง 'ฐ หถง ๘ หล่งเก่ากรำกร่ามาก 

เว*นไปอกหน่อยหนิง ถง่บ*านพระยานกรไชยคํรบจจุบนน ทำอย่างใหม่ 

ถอยเข*าไปฅงห่างฅสิงมกำแพงก่อ ย่อมเถิกชรรมเนยมทิครอนริมนำ 

อิ^ เรั่อนหลงกๅมุงกระเบอง มประมาณลํก '5 หถง แค่จะเบนคิก 

ทํ้งนไเหรื้อฝาขดแฅะบ*างไม่ทราบ แค่เหนฝาขาว ๆ ทิหน*าบ*านนไเ ม 

บ*านอึ้น ๆ อก จะเบนกรมการหรออะไรอก (ก หมู่ ทงหมดประมาณ 

ลํก ต4 หถไ ต& หถง ในแถบนเรยกว่าบ*านปากน่า เจ*าเมื้องกรมการ 

เม่องนกรไชยค้รไม่ได้ถอน*าในวดทิออกชั้อมาแลํว ซ็งอยู่ใกถ้ “า บ*าน 

เขาค่ปิงไปถอน*าถงพระป^ม่เจดย แค่แผ่นดินทถกระหม่อมมา เรา 

ถงไปพ*นบ*านพระยานกรไชยคํรหน่อยหนง ห่างจากเรื้อทิจอดประมาณลํก 

๐ เลํน แล*วแจวกตบข็นมา พบท่านกรมท่ามาหาพูดกนด*วยทางแถะ 

ราชการบ*าง จนเวถาจวนพถบ จิงมาอาบนำ ในเวถานนำในแม่น*ากร่อย 

แถ*วท*ง ๒ แม่นำ กนกงจะค่องกินนาเกมมาก ด*วยฝนน*อย อนิง 

เทอมอเมฅเตอรื้ในกนนเมอเวลาเชาไมง ด เทวญว่า ฟ่๖ ดิกร ฟาเรน 

เส่ก มาในเรอ เวถา *1 โมงเช*า ๘๒ ดิกร ในเวถาเทิยง ๘ฟ่ ดิกร 



# 

บ่า!]ซงกลดตงนิดหน่อย ไม่มาก จนเวลา ๒ ทุ่มม ๘๒ ดิคร อนิงใน 

ขางฅนเราว่า จะไม่ราถงชั้อคนฑิมาด'วย แค่ในทินจะคองว่าถิงคนทิมา 

ในเรอทิน"ง ๒ กน ๓ กน เจ'านายมแค่ท่านเฉก และกาพยก"บ่เทว”ญ 

กรมนเรคํด'วยแค่มาไม่ทิน มหาดเฉก พระยาภาฟิ^^'^^ ย้รรพเพช*- 
อี]ด'\ ฯ^ 0 *'^๒!^ .^ฒด^ 

อายจนทร อายแสง พระยามน่ฅร^ °^มาไม่ทน หลวงนายฤทช 

กบเกรองค'นกนหนิง หมดด'วยก”นเท่านโ] เวฉา ๒ ทุ่มกินข'าว สวย้ค 

โสณ*''" ^ วรวรรณ*' 

มาส*''"'*^ยนมหาดเฉกมจำนวนทางชถมารก แค่ท่าราชวรดิษ^ถิงปากกลอง 

บางกอกน'อย ๒๘ เสน' แค่ปากกลองบางกอกนอยถิงปากคถองคฉงชน '(ะ)๘ 

'มากินข'าวดวย ระยะทางวนนคามพ”นิจ”นทนุ 

# 

ค๘. เจ'าพระยาภาสกรวงส์ (พร) 

ด๘. เจ'าพระยานรรคนราชมานิฅ (โค) 

๒๐. พระยามนครสุริยวงส (ชั้น) 

๒๘. หม่อมราชวงสเถ็ก (สรสรร”กษ) 

๒๒. พระยาสิริสฅยสถิคย (จนทริ) 

๒๓. นายแสง (เบนมหาดเลก ภายหลงออก) 

๒(1. พระเจ'าบรมวงสเชอ กรมพระลมมคอมรพ”นิชุ 

๒๕. พระเจ'าบรมวงสเชอ กรมชุนพิทยลาภพฤฒิชาดา 

๒'0. พระเจ'าบรมวงสเชอ กรมหม่นนราชิปประพ”นชพงส 

๒๘. หลวงสุนทรพิมล (ทิน) 

เอี) 



๑0 

เย้น แต่ป1กกถองฅถิงชํนถงปากกถองมหาย้วํย้ด เย้น แต่ปาก 

กตองมหาย้วย้ดถิงปากคถองบางไผ่ ด(1^ เย้*น แต่ปากกถองบางไผ่ถิง 

ปากกถองมหาย้วย้ดขางตะวนคก &&ค เย้*น แต่ปากคถองมหาย้วย้ด 

ขางตะวนศกถิงปากกถองเจดย็บูชา ด๒ด เย้*น รวม ๙เย้*น จดหมาย 

รายโมงเรอเดินเวถาวนน ต^แต่ตำหน"กแพถงคถองมหาย้วย้ด ต๓๐ เย้*น 

เรอมา ^1๘ นาท แต่ปากกถองถงหถ"ก ๓ว๐ ย้องช้วโมงกบ (ฐ นาท 

กิดเฉถิยโนระยะ ๓0๐ เย้นน เรอเดิน 4๒ นาทต่อ ต๐๐ เย้น ด้งแต่ 

๓๐๐ เย้*นถิง 4๐๐ เย้*น แจวบ*างถากด*วยกระบอบ*าง &ด นาท ต'งแต่ 

4๐0 ถิง 4๐๐ ถากดวยกระบอบาง แจวบาง '©ด นาท คงแต่ 4๐0 

ถิงปากคถองโมง ต กบ ด4 นาท คงแต่ปากกถองมหาย้ว”ย้ด มาตาม 

ลำแม่นำ ถิงปากคตองเจดยบูชา ต๒ต เย้*น แจวทวนนำแรงถิงโมง 

กบ ๒๐ นาท ในบรรดาทิมานตอนต*นเรวแถ*วทหถงช*าถงทุกท 

ด 

เพราะ 

เมื้อมาตามน^แล*วกนยงไม่เหนึอย มาทหถงทวนนำแถ*วกนเหนึ้อยเข*าช*า 
๐ 0-^ 

ถงตามลาดบ ถ*าจะกิดแต่ไนกถอง '0^4 เย้น ถวเบนโมงเย้มอกิน 

เรื้อเดินอยู่ ต๐๐ เย้*นต่อ 4ด นาท เบนโมงฉะ ด4'0 เย้น 4. วา คิดท^ 

แม่นำย้องข*างจนถิงปากคถองเจดยบูชาถวกนทาง 4^4'0 เย้น มา ๘ โมง 

๒ห นาท คิดเฉถิยมา ต๐๐ เย้*นต่อ 4๙ นาท กงเบนเรอเดินโมงถะ 

ด๒๒ เย้*น ด๐ วา ทางทิมาจนฅถอดถิงทิพกไม่มฅนไม้ หรื้อทิแผ่นดิน 

งามทิจะอยู่ย้บายย้”กแห่งหนิงเก!) ถิงบานช่องกดกรำกร่าแตะกบแกบไม่ 

น่าย้บายย้โาแห่งเดยว ไปเรื้อนอนเวถา 4 ทุ่ม 



6)6) 

วนทิ ๒ วน ๒ กา บึนิถนพ?*เกจถ(1กราช ต๒๓ช้' เวตายำรุง 

กรง ดเทอมอเมฅเฅอรอย่ ๘๘ ดิกร ต'างหน'าแต่งฅวแลวเรยกกน 

เวตาเช'า 

กถองฅติงตำ 

ตงเรอ เมอเวตากนนนำตงเชิยว เวลาดิกย้วะคิดตองปตด 

นำกตบขนแรง สวะติดอกเบนบกโค เรอเข'ากอดฑิเรอบีกนิกตำหน'า 

ไม่ได้ เกานายแตะขุนนางค'องตงเรอเถกมาตงเรอ โมง ต กไ]ตามส่วน 

ออกเรอเขาในคลอง นำลิก 4 (1อก เข'าไปตก ๓0 มินิฅ นำตนขน 

เบน ๓ ?!อกกบ ต่อไปอก ๘0 มินิฅ เหลื้อ ๓ ค้อก 4 นิว เข'าไป 

อก ต0 มินิฅ (นำกงแต่ ๓ ค้อก กถองกว'างประมาณ 4 วา ข'างฅ'น 

ค่อย ๆ ตงเขาไปจนเกอบจะถิงพลไ]พลา 4 ค้อก 4 ค้อก 

ค้อกกม ฑิปากกตองมโรงเผาปูนอยู่โรงหนิง ต่อเข'ามาเบนท'องนา 

ม่ดงตะแกอยู่ตองหมู่ตามหมู่ ต่อเข'ามาข'างในเบนกอไผ่หย่อม ‘ขุ ใน 

ท'องทุ่ง แต่ดใบแหงแดงโดยมาก ถิงพตบพฉาทิอำผาง เฒ โมง ๒4 นาท 

ทางตามพนจไ]ทว่าตงแต่ปากกตองถิงวไป^มเจดย ๓๖๘ เต'น หไ!ทาง 

บกเตยกง ตด๒ เตน มา ๓.^ นาทถง ขนพลไ]พตาพบท่านกรมท่า 

พระยานกรไชยค้ร พระยานนท์*- ^ พระตยามพถภกดกบกรมการสองกน 

มากอยรบ กุณแพ*- ล่วงหน'าเข'ามาแต่เวตาเชำ จดข'าวเช'าไว'กอย 
1 ไ^--^ ห ไ - ,๓0, 
กินข'าวแถ'วกอยอยู่ครู่หนง เวลา ๓ โมงจิงไดออกเดิน หตาน^”'°^บอก 

๒ส่. พระยานนทบุร 

๒,!^. ท'าวราชกิจวรภตร (แพ) 

เจ'าพระยาเทเวค้รวงค้วิวฒน (ม.ร.ว. หลาน) ๓ ๐ . 



/. 

•9)1ผุ) 

ว่าทางขิรถไดข้บาย เขาเฅรยม?ถไว้ให้ แค่เ?าอยากจะตองขิม^ดิว่ย 

จิงไห้ขนม*ามณนากตวาย้ดข้เขยวม'าไทยของพ?ะ 

เทพสงค?าม*- ถดเมองจนทบุ?ให้ พงขน?ะวางใหม่ เดินเ?ยบ?*อยด 

ไม่ไห้ขิมานานแถ็ว 

มาทหา?เบนม*าไทย ดูเตยไปกว่าแค่ก่อนท^ก?,ะบวน วโ)นเก?าะห์ดิ 

แดดไม่มเตย ตงแค่เช*าจนก?ะทโเ โมงเค้ษจงก่อยมบ*างเถึกน*อย ค่อ 

ขนไปถ เงบนถานพ?ะจิงมแดดกต*า เดินทางวโ)นแ?กออกเดินหง่อยเตมท 

ไดต?วจนาฬิกาทุกหลโๅ เขาบกหถกตะ &๐ หถกแ?กทห*วยตะโก ๒4 

มินิต หลกทิ ๒ ถิง■ย??มคำตา 4๒ มินิต ?วมกนใน ด0๐ เส*นเดินถิง 

โมง ดกบ '0 มินิต ช*ากว่าผ็ตนช*างอย่ถง ๒'๐ มนต 

ขนถิงบ*านเกาะ ดด มินิฅ ถงหถกทิ 4 ห*วยจ?ะเข*"๒4 มินิต 

0^ 

หถกท เ?ว 

ด ๐ ๐ ท 

เ ?วกว่า ด ๐๐ ทหนิง ๓ด มินิต มาถิงตะพานหลกทิ สอง ๓4 มินิต 

4 เดิน ต'ะ) มินิต มาอก ๓ มินิฅถิงพ?ะเจดย ?วมทางเดิน ๒44 เส*น 

มาโมง ต กโ] ๓'® นาท ช*ากว่าฑิเกยเดินบาแค่ก่อนสกก?งโมง แต่ 

ยงนินเม่อลงม*าแถ*ว เมึอยขาจดทเดย่ว เพ?าะไม่ได*ถกหถงม*าช*านาน 

เบนทางมา มาแถ*ว ตามทางทิมาตอนคโแค่พถบพถาถิงข??มคำลา 

ตามกนกถองเบนดินป?าบใหม่ แถวเบนดินโกถนทองกถอง ไม่มผุนมา 

สบายด ทิ?มกตองมิ?าวไมิไผ่ดวย แตะ ทิถ่มขางในกมบ*าง ทางกวาง 

๘ คํอกถงข??ม คำถาแล*ว จิง เตยวเขาทางเดิมเบนทาง เกวยนเกลิยใหม่ 

ห่างกถองป?ะมาณ ด& วาบ*างเส*นหนิงบาง แค่ผุนมากขนทุกท ‘ทุ แต่ 

๓ด. พ?ะยาวิชยาขิบด (แยม) 



๑๓ 

ตวเราไม่ข้ถูกมากนก เพราะไต่ตำรวจออกไปห่าง ตามทางทิมาห่าง 

กถองนํนย้องขำงทาง มไร่เบนหย่อม ‘า ไร่แมงถกเหนมหถายแห่ง 

ดเบนเวตาคดแถว เหนมแค่ต'นเบนตออยู่เปต่า ‘า มาก 

อย่างไรไม่ร้ มไร่ไน'หน่าต'นใหญ่ ‘ๅ แค่ดใบแห'งแตะพนไร่กรก 
ท^' ^ 

วิชเขาจะทำ 

แต 

ไนหน่ามออกจากทํนมาก เพราะเบนทํดอน ชรรมดาไน'ห่น่าชอบทิเบนอิ 

เบนปูนเก่า ‘ๅ แถะเบนทิดอนเหมื้อนอย่างทํกรุงเก่า ในเมองมไนหน่า เบนปูนเก่า 'ๅ แตะเบนทิดอนเหมื้อนอย่างทิกรุงเก่า ในเมองมไนหน่า 

มาก ทิถพบุรมกองไน'ห่น่าหลวง ขนอยู่ในเจ'าพระยายมราช ปลูกทิใน 

หนิงทางพระพุทชบาท ทินิดินเบนดินร่วนแห'ง แถวเหนจะมรากอิ^ปูน 

มาก ในเรองพระป^มเจดยของเจ'าคุณกรมท่าทิตายแค่ง ได'กต่าว 

ว่าทตกระหม่อมไดทรงตรวจในหนงต้อค่าง ๆ ' แตะ ผู้ไปพบเห็นในบาทิ 

พระป1มเจดยน เห็นว่าเดิมเบนทิพระนกรใหญ่ ชั้อเมื้องนกรไชย 

^รินทร เบนเมื้องหตวงโบราณของแข่นดินต้ยาม ม่พยานหลายอย่าง 

ทิย”งแลเหนอยู่ กอพระเจดย่ใหญ่ ๆ ในบายงมอยู่อกหตายตำบถ ต้"งเกต 

ได้ว่าเบนวริ!ติดเนึอง ๆ กนไปไม่ขาดระย ะยิงกว่ากรุงเก่า 

ข'างตะวนตกพระป^มเจดย ประมาณ ๓๐ เต้'น ม^านปราต้าทและ 

ท'องพระโรงโบต้ถพราหมณ ย้ระนำกำแพงช'นในช"นนอกกยริปรากฐอยุ่ 
..-V I . . ^ 

ทิวงเดิมอยู 

บาง 

ทานกถา 

แค่เดิยวนพวกจนไปต^ทำไร่ ริอทำลายทิต้ากริ^เต้ยเบนอ"นมาก 

วไว้ดงน เมอเรามาตามทางเมือวานน ริมไร่ไน'ห่น่าไดโห็น 



6)(ะ^ 

รอยรากซิ;^มอยูเทอกหนิง เบนอิ^แผ่นโฅ กคงจะเบนของเก่าทิก่อฟิร'าง 

เหนว่าคามแถบนทิทำไร่ค่าง ^ กงจะพบรากเดมเบ็๋นทิอิ^ดงนมโดยมาก 

ยงมไร่ยาย้บแสะไร่อื้น ‘า อกบ'างคามระยะทาง มก'นมะม่วงบ'างไม่มาก 

นก นาขาวเกียวบางยงไม่ไดเกิยวบ'าง มฅถอดท่างมา ทิเชิงคะพาน 

ปูนทางมาน'นมย้ระน*า แค่จะมน*าหรื้อไม่มไม่ทราบ ทินิก'องใช้นำบ่อมาก 

เะนำในกถองเวตาแถ๎งเกื้อบจะแห'งหมดทเดยว ค'องใช้ 
^ 0 I 

ถา เพราะนา เนกตองเวถาแสงเกอบจะแหงหมดทเดยว คอง เชนาบอ 

กินกาม‘ธรรมเนยมปรกคิกพอ ถำเบนเวลาเสดจกนมามากแต'วไม่ใคร่ 

จะพอ กองใช้นำหวยจระเข'ดวย เราผ่านมาทางคำหนํกเสดจทิวด^ ^ 

และทิเราอยูแค่ก่อน ไปหยุดทิหนำประตระเบยงชินกำพระเจดย ลงจาก 

มำขนไปนมสการในวิหารทิฅะวโ)ออก แล'วเดินทโ!ษิณรอบหนง ม 

พระยาโชฏิก'' ' ^ พระยานานา*' ' ^ หลวงอินทรโกษา*' ^ขุนนางในกรมท่า 

แตะหวเมองมากอยรบ อยู่บนพระเจดยประมาณสโเกรงโมง กลบมาวง 

พบกุณปริก^ กุณนวม^'" ^ เนิน^ ^ กโ!เมยจม่นสุรเดช'- มากอย 

๓๒. สมเดึจพระเจำบรมวงสเชอ กรมพระยาปวเรสวริยาลงกรณ 

พระยาโชฎิกราชเสรษ^ (พุก) 

พระยานานาพิชภาษ (โก) 

พระยาราชสมภารากร (เตอน) 

กุณปริก . ชิดาสมเดจ! จำพระยาบรมมหาประยุรวงส 

ถา ๓. 

๓ 

๓ &.. 

๓'ฮ. 

๓ตเ. 

๓(ส่. 

๓ (ร^. 
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ภรรยาพระยาราชานุประพนขุ (ทุย) 



๑๕ 

รบ ผานุ่งห่มยงใม่มาถิง บ่ายแถวจิงไห่มาถง กินห่าวกถางว"นบนพระ 

ทินงแถวนอน เพราะเมึ้อกนนกดจมูกนกศนแต่ดิก บ่าย & โมงคน'ขน 

รไเฅถบเมยพระยานครไชย(^ร แลโาท่านผู้หญิงหนู*' °^มาหา สนทนาก”น 

คามกนเกยแต่ก่อน อยู่จนพถบจงขนไปบนป^มเจดย พบเสดจยาย*' ^ 

ท่านขนไปก่อน สนทนากนอยู่บาง แถโวไปจุดชปเทยนนมสการพระทิ 

วิหารตะวนออก มเทยนเจวิเซ็นดโว์ยกู่หนง ' เทยนเจวิเซนอกก'หนิง ขน 

ไปจุดทิซ็มกหาพระพุทชรูปดวินตะว”นออก แฉะมเทยนกู่จุดทวิ 4 ทิคํ, 

รายเทยนรอบทกษิณทางบน เวลาจุดเทยนรายแถว เดินเทยนปทกษิณ 

พรวิ]มห่วยเจวินายแถะมหาดเลก สมเห่จกรมพระท่านเดินได้ ๓ รอบ 

รอบเดยวฅวิ)งหยด แถวิสนทนากบสมเห่จอยู่บวิงเลึกนวิ]ย 

ขนทิโปรยทานพระระเบยงช*น์นอก ดหนงจดดอกไม็ 

กถบมาถง 

สมโภชพระเจดย จะมต่อไปอกสองว”น เบนสามวนทวิคนวนน กถวิเ 
^ I 

ดหนฺงจฺดดอกไมวิพถิง 
วิ ^ 

เบนการ 

กินขวิวยามหนง แถว 1หเทวญเขยนเยอแนถนบวิง มาถิงวง ๒ ทุ่ม 

แต่พดกนมากน”กคองกวิงไวกราวหนิง เจดทุ่มนอน เทอมอเมฅเฅอร์ 

เวลากถางกน ๘& 

า 

วนทิ ๓ ว”น ตเจ๒ กำ ตนนอนถิงสามโมงเกอบสิโมง ควิ]งโกร■ก 
^ X I* I I รุ-'-^... — 

หว เมอกนนขมูกไหลนกไม่สบายแสบกอ กว่าจะอาบนวิเสร็่จได้กิน 

ขวิวเชวิ & โมงเสษ แต่งควออกไปนวิหนวิพถบพถาพอยาเทิยง ม่ 

๐ . ท่านผู้หญิงหนู ภรรยาเจวิพระยาทิพากรวงกํ 

สมเดจกรมพระยาสุดารฅนราชประยร ไ. 



ด๖ 

พ7ะยาโซฏิกพระ^ นำจนโป^^'"^ ซุนสุพรรณภาษ^^^^ จนไสิ*'^ ^ 

กบพระยาอนุรกษ^ นำจนข๎าหตวงเดิมอก 4 กนมาหาเอาของกำน"ต 

มา เห้ พระยานกรไชยเ^ร พระยาค้มุทสากรานุรกษ^ มาหากมของ 

มาไหเหมอนกน ในของเหถ่าน มต่มโอเมื้องนครไชย^ร ทิขนชื้อกน 

อยูควย ไม่มสมโอทิไหนจะดกว่าทิน แค่ถิงดงน'น ไม่ดไปกํวทํงเมอง 

นกรไชยคํร ดแค่ทอ*อมใหญ่ออมน'อยสองแห่ง ได*ถามถงโรงหบ ว่าม 

ไค้ทำการอยู 4 โรงเท่าน’น ด*วยทุนผู้ทิจะให*ทดรองจนทำไร่อ*อยนํน 

ไม่ก่อยจ่ะม เพราะผู้ทิลงทุนไปแตว ' ถ*าถกฤดูไม่ด ขาดทุนเสยกเขด 

ไป การเรื้องนเราเสยใจนก แค่ก่อนนำฅาลเม่องไทยไดใบนสินกาออก 

จากกรงเทพ ก มาก แค่ทหลงมาเสยฺถงทุกท ฤ จนเดิยวนนาฅาลเมอง 

จนเข*ามาถิงกรุงเทพ จ แล*ว เมื้อบีก่อนเราได*ออกทุนพระภาษ*'' ^ไป 

ตองทำคู บีแรกเขาไค้กำไรถิง ๒๐0 ชง ๓๐๐ ชง แค่มาบีนพระยา 

โชฏกบอกว่า ไปรองทุนทดรองใหพวกจนไร่ออย เหนจะไม่มกำไร 

4๒. พระยานกรไชยสร (จุย) 

4๓. พระทวประชาชน (โป) 

44. ซุนสุพรรณภาษ 

44. จนไส้ (เบนคนทำภาษอากรมคนรูจกมาก) 

4\3. พระยามหานิเวสนานุรกษ (เผอก) 

4๘.’ พระยาสมุทสาครานุรกษ (สุด) นอกราชการ 

พระยาพิสณ‘ทสมบ”ฅบูรณ (ยม) 



๑0^ 

แค่คงไม่ขาดทุ.น ไดโเจกเย้อโหพระยานกรไชย(^ร พระยาย้มุทย้ากรา 

นรกษ พระย้ยาม แถะจนโป จนไย้ ก”บจนนอกน"น กน กตํบ 

เขำมาแถวตงไปดเรื้อนทิขางใน ว”นนไม่ม่การอะไร อยากจะอขิบาย 

ซงเรื้ยกว่าพระนกรป1ม แค่จะขอรอไว้จนเวตาบ่าย ดวยเรื้องทว”ง 

เทิยวขิม'าดอะไรเถ็ก 

ากพระเจ 

พนคำ ‘า ก่ออิ แค่ดเบนของชำรดอย่แต'ว หรื้อ 

ทุ นอย ทุ เย้ยก่อน จิงจะมาว่าค่อเวตากตางคน 

กินข'าวกตางว”นแถ'ว เวถาบ่าย โมง ขนม'าเจ'าพระยามโนไมย ออก 

จากวงไปโดยทกษิณพระป;^มเจดย ทิมุมข'างฅะว”นออกเฉยงใค้ ห่าง 

จากพระเจดยในระหว่างวง มย้าตาฝากฺระดานทาแดง หตงกามุงกระเบอง 

จะเบนกฐิพระ 

(1าถาทิพกกไม่ทราบ ปตกฅิดเรยงกนไปฅามยาวท^ ๓ หตง' ข'างด'าน 

ใค้มย้ระนำ ขุดไม่ได'ตงเขอนมนำอยู่บาง แค่ในวนนเราจะย”งไม่พูดกง 

องก'พระ เหม่อนหนิงก”บไม่เหถยวฅามาข'างขวามอของฅํวเตย จะขอ 

ว่าแค่ในรอบนอกก่อน ค่อไปลิงมุมด'านคะวนกกเฉยงใต้ พบกนแตะ 

เกวยนจอดอยู่ทินํนํหตายเล่ม ทางชิงจะไปพระแท่นน*นอยู่ด'านฅะว”นํกก 

ริมก”บเ'ฉยงเหนอ ทิฅะว”นคกเฉยงเหนอน*นม่บ'านหมู่หนิงหตายหถ‘งเรื้อน 

มาข'างทิคะว”นออกเฉยงเหนอ ม(1าถา ๘ (^าตาเรยงก”นฺมา (1าตาขวาง 

อยู่ย้าตาหนง ก่บอยู่ข'างขวามออกคำตาหนง มาในหว่างคำถาท่งย้อง 

คำตาเหล่าน เบนคำตาย้”ปปุรุษพก แค่คูรองหาการซ่อมแซมอยู่ทุกคำฎๅ 

รอบองคพระน*นเบนแค่ก'นไมรก ทุ แค่คราวนเหนถางทางกว'างใหญ่กว่า 

๓ 



๑๘ 

เมึอก่อน 

เ^ ^ 
กงมงายยางนนเหมอนกน ทานยูหญงหนบอกวา 

^เ 

แต่ก่อน อนิงทิทิค้ตะวนฅกน*น์มเก่งเบนกุฎิย์งพอยู่กฐิหนง 

น ดูเหมอนเราได้ไปเทิยวทางๆก้งหถํงน*น ไต่พบกุฐิ(1พแห่งหนิง แต่ 

จะเบนกุฎินหรออย่างไรไม่แน่ มผ้บอกว่าเบนทิผง^พของน’าเจ^กุณ 

กรมท่า เราไปเทียวกราวก่อนได้ไปวดพระงามขางหลงมพระองค็เดยว 

เบนหม่อเวทมนฅ เย้กว่านเย้กนำมนต์ต่าง 'า บอกหวยด’วย แต่จะยถา 

ย้พพกไม่เบน แต่เดยวนได’ความว่า' ขรวองต์นํนหายไปแล’ว มองก 

อนเปติยนมาแทน 

เหนจะเย้ยจริต เมั้อขิม’ามาบรรจบรอบถิงคำถาทีมมว"ง ซงย้มเดจ 

กรมพระพก แล’วออกทางมุมคำลาว"งฅ่อไป ไปตามริมกลองข’างว”ง 

กลองน'นถงเขื้อนเบนข*นบนไดท'ง ๒ ฟาก - จนถิงต’นมะขามใหญ่เบนหว 

เขึ้อนต่ถอด ฟากข’างโน’นเบนบ’านท่านผู้หญิงหนู ม่เรอนอยู่ในน่นคู 

เหม่อนยงไม่แล’วท'งบ’าน ข’างหน’าเบนแต่ก่ออิ^เปล่า ‘ๅ ยงไม่ได้ถอปน 

จะว่าแล’วหรอจะว่าชำรุดพงกว่าได้ ต่อไปนนโรงกรวท่านกรมท่าปลก 

ใหม่ อยู่ในระหว่างบ’านท่านกรมท่า และบานท่านผู้หญิง ทีบ’าน'เจ’ากณ 

กรมท่านํนมหอนํง แต่เหนเอาฝาจากขนก่นไว้ ข’างหนาม่เรอนคิก 

หลายหถคิ และกล่บมาฟากข’างเราไปพอย้นก่าแพงวง คิงคิกของเรา 

แต่ก่อน ขิงเจ’ากณกรมท่าทำให้อย เบนคิกย้ามหองมเฉลยงรอบ 

ข’างหน’าเบีดโถงก1เผ่าค'รั้งเรื้อน และในผ่าข’างใน™เบนย้าม่ตอน ม่ 

ห’องเล็กย้ำหร”บอาบนำแตะอน ๆ เรอนเบนย้องซ้น แต่รูปเบนอย่าง 

ของท่าน หล”งกาขำงบนกระเบองเกลด เฉลยงเบนกระเบองจน ขำง 



๑๙ 

หนาเบนบินไดย้องฃางชิงถิงถนน ย้องบิางเรอนน'นมเรอนเถก ๆ อก 

สองหชิ'งบิาหรไเบิาวทำกร"ว ต่อจากหมู่เรั่อนนไป เบนฅตาดมเรอน 

หลงคาจากคิดก”น เบนถนนกจางประมาณ ๕ สอกเสษ 'ส สอก แต่ 

มใช่ถนนทำ เบนแต่ถนนทางคนเดิน โรงคิด ฯ กนไปทเดย0นนบิางขวา’ 

มอ ซายมอขาดระยะกนบ'าง ไปทางประมาณ ดฟ่ เสน ด๘ เสน ม 

ของขายเลก ‘า นอย 'า ฅามชรรมเนยม ของกินมเจกผดหมิแตะทำขนม 

ขายผู้ทมานม”สการพระบ'าง ตลอดทาง ต่อนนมโรงเบนหย่อม ๆ ไป 

ขายขนมบ'างอะไรบ'างเล็่ก ‘า น'อย 'ๆ แต่ระยะไม่สู้ห่างก”นนก มสาลา 

สำหรบสปปุรุษพก เบนระยะ ๆ ก”นไป สาถาหนิงห่างกนประมาณเส'น ต 

ฝากระดานปนอิ^หลงคามงกระเบอง อยู่ ฟ่ สาตา ๆ หนิงไม่มฝา ■ต่อ 

ไปข'างปลายมออกสาลาหนิง เบนสาถาเลกกว่าสาตาทิว่ามาแถว แต่ 

ชำรุดย”บทุกสาลา บางแห่งฝาพงค'นไม้ขนเหม่อนหนงกบเบนทิร'าง เช่น 

สาลาทว่ามาแต่ก่อน ฟากข'างโน'นกมสาลาเบนระยะเหมอนกน น”บิไดิ 

ฟ่ สาถา แต่ชำรุดน'อยกว่าฟากข'างน มกนขนอาสยอยู่บ'าง อนงในทิม 

สาถาอย่างน ข'างหลงออกไปมกมสระนำ มนำขงอยู่ บางทใหญ่เหม่อน 

ก”บเบนหนอง ทิหนองแห่งหนิงมเบนดินแห'ง ยนถงไปอยู่ในหนองดงาม 

ด พบน^ม่อย ๆ ต่อน'นไปสาถาไม่ม แต่ยงมหนองทิได'พบ บ'านกน 

ย”งมอยู่ทิหน'าหนองน'นราย ๆ ลงไปจนตลอดถิงหวยจระเข ทิห'วยจระเข้ 

น*นเบนลำกลองใหญ่ แต่มจอกมสวะเฅม สองข'างลำห'วยมค'นไผ่เบฺน 

แถวกดไปกดมาคามลำหวย ในกถฺางดสวะและจอกเขยวเบนพนราบ 



1®0 

4 

แตดูไปได้ไกถเหนงามด นำโนลำหไายนนใช้ไดไ)าภพอคนกิน ถ็าคนมา 

มากกไดอากิยนำในหโายคุ12เข้นเบนพน กรํ้งนท่านก!มท่าให'ซงทำนบก"น 

ไข้ ทางไปแต่วงสก ^0 เลํนเ^ษ พบนายชิค^ จอดเรบิอยูทินน ด 

หวยแถวกลบคามทางเดิม ร้นป^มเจดยทเดยว วนนมสวดมนคสมโภช 

พระ ทิวหารคะวนออกนิมนต์พระป^มเจดยท่งวด สามสิบแปดทํงพระกร 

:านาแถะอชิการวดอน ‘า ในเมองนอก & รูป พระกรุงเทพ 1 ทิออกมา 
ต 0\ 

อก ตด รูป ในหมู่นมราชาคณะ ๒ องค กิอพระอมรเมชาจารย*' ^ 

แถะพระคณาจาริยวฅร*' ^ พระกรุ ^ เปรยญ ๒ จ่านา ต รวมเบน 
’ ^ 1 , 

พระ รูป สวดมนควนนเบนเสยงพระชาวบางกอกเรา มากกวา 

พระหวเมอง ทิมจำนวนมากกว่าพระบางกอก - รอดค"วทได'ชิรวกำ^ ^ 

เสยงแกดไเท่ากบพระ & องค แถวชกสวดมนค และสวดเพราะด'วย 

เมื้อกื้นนซ'อมกนเดยว สวดจบเรว พังสวดมนคอยู่หน่อยหนิงแถ'ว 

มาพูดกบสมเดจกรมพระ แถ'วมาพูดกบท่านกรมท่า เวลาสวดมนคจบ 

นิมนคพระออกไปเดินเทยน เราถวายเทยนพระท”วทุกองกิ แถ'วพระทำ 

ว”ดอย่างโยสนนสินโน "1 พอจบถงกประโคมเดินเทยน พระคริสุนทร'^ 

4.^. เจ'าหมื้นเสมอใจราช (จู) 

^๐. พระชรรมเจดย (อยู่) วดโมถโถก 

^ต. พระคณาจาริยวฅร (คำ) วดมหาชาต 

๕๒.' กื้อพระคณาจาริยวศร 

พระยาคํริสุนทรโวหาร (นอย) ^๓. 
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กดทาย พ!ะ0ฒิการ*' พายหว เดินเรยงกนเบนแถวดูพระเดินเร0 

ไดลองใหพระวฒิการ้-ถื้อนาฬิกาเสำพรบนบกาว คูรอบหนิงได้ กาว 

คิดกาวสะค้อก เบ็๋น คด เย้น (1 วา เดินโน มินิฅบรรจบรอบ เดิน 

เทยนแถวตงมาจุดดอกไมาๅามเกย แถากถบมาวาเวสา ๒ ทุ่ม ทิวงพระ 

นกรป^ม ว่าโดยแตคูรอบนอกโดยกวางตามเหนอคามโคประมาณ ต 

เย้น '0 วา โดยยาวคามตะวนตกตะวนออก ประมาณ ๒ เย้า ด๒ วา 

ดานเหนอตะวนออกเบนเขอนเพชรเพิงพต ทาขางนอกขางโนฅถอดทา ๒ 

ดาน แค่ดานตะวนตกกบดานโต้ เบนเขึอนเพชรดงดานตะวนออก ดาน 

เหนอมาหยุดอยู่เพยงโรงตะกร กาดายเพยมเพึอจะได้เบดโหคนเขามาด 

ละกรได้ ตรงหนาพตบพตาทเบนทางพระโรง มประฅูริมเกยชางบรรจบ 

กไเกาโรงหนาโรงธะคร โนวงเชื้อนเพชรทิว่าน ดานตะวาตกขางหนา ขาง 

โคโบนโรงตะกร มโรงบนหย่าย้ำหรบกนดเย้มอดานหมกสองทา ๒ ดาน ๆ 

หตงเบนทิแค่งตว เหนอขนมาเบนพถบพตาช่อพาโบระกาจตุรมุข ผนา 

ก่ออิ^ถอปน มุขดานตะวาตกเบนทองพระโรง มุขดานตะวนออกเบน 

ขางโน มขโคโ'บนทิเย้ดจออกตรงโรงตะกร มุขเหนอเบนบาไดขนพระ 

พระทินงติกทำโหม่ ตเ หองเฉตยงรอบ 

ชื้อ ณ วาเฉลยง &. ค้อก เดียวชนค่าย้งประมาณ (ฐ ค้อกกบหรอ ส่ 

ค้อก ชาเบนเดียวประมาณ ณ วา ทิมุมพระทินํงดานตะวาตก ช”กหอ 

ทรงพระยิกษรไปบรรจบพลโ]พตา ชกหอพระไปบรรจบกำแพง เขอน 

ทินา ขางดานค่อกโ]มุขนา 

&6.. เจาพระยาวิชิตวงค้วฒิไกร (ม.ร.ว. กลิ) 
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เพชรกนเบนข๎างหนำข็างใน ด๎านหมกตองพระทิน“งช็างฅะ0นออก มหอง 

พนกงานย้งแล้มอพนพระทิน์งเคมหน'าคานหมกถอง ขื้อกนำง คํอก 

อกหตงหนิงโนพระทิน”งกนเบนล้ามห'อง หวทิายก^ล้องห'อง ฅอนกถาง 

๓ หอง ๆ ขางฅะกนตก เบนทิร”บแขกคถ'าย ๆ ทิกินข'าวทนิ หอง 

กถางมเพยมญิบ่นก^ อกช^หนง ๒ ห'องเบนทินอน ห'องหนิงเจาะเบน 

ประต ออกไปเฉลยงด'านเหนอ ห'องข'างฅะวนออก เบนห'องล้าหรบ 

ออกข'างใน เฉถยงด'านฅะวนออกเบนห'องอาบนำ เวลาบึดประคูห'อง 

กถาง แตะประตเฉถยงด'านฅะวนตกเบนข'างหน'าได้ แต่ทาล้ในพระทิ 

นํงท*งปวงหมด ทาด'วยดินเหลองดินแดง บานหน'าต่างประฅทานำมน 

มล้งทิเบนยมอช่างเรยบร'อยอยู่ คอบนไดและพนกทิทิองพระโรง และ 

บ”นไคขนพระทิน์ง ถูกหบใช้ไม'ลายผ^งเบ็๋นลวดตายงามด มประหลาด 

อยู่หน่อยหนิง ถ'าผู้ทิไม่ล้งเกตกจะไม่เหน ^ จะเข'าใจนำเบนลำบากมาก 

ในการทิจะทำลายไม้ผงในไม้ ทิพริงแถะทิเล้ามหวดยกพนทิท'องพระโรง 

แต่ทิจริงนํนใช้ไมแดงล้ตกเบนตายแถวเอาปูนนำมนยงทานำมนทบ ด 

เหม้อนย”งกบผงค'วยไม้โมกมโเ เบนฉลาดทำทเดยว เฟ่อนิเชอรนใช้ใน 

พระทินํง เบนอย่างบอมเบ หองตะวนตกมค้หนงล้อตู้หนิง เก'าอนอน 

หนง อามแช/ ๒ เก'"เอเถ็่ก '0 โคะข'างฝาหนง โฅะกลางหนงหมด 

ห'องกถางทิเบนหองนอน มเตยงนอนล้ถกอย่างบอมเบเตยงหนิง โคะ 

อย่างบอมเบโตะหนง ทิต'างหน'าลำรบหนิง ลบแลหนิง่ ทิในห'องนอน 

นอกห'องนอนม้ตู้ญิบุนขทิงฝาตู้หนิง ตู้ผ'าตู้หนิง ลบแลกระจกตรงประต 
) 
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อย่างบอมเบฅํงกตางเกาออก ษ ตว 

หํองตะวํนออกตบแตหนง ฅรงประคูข๎างใฅ้ขนมามลไ]แถกระจกต้งอยูทิ 

เฉลยงอกอนหนิง หองฅะวนออกมเตยงไมไ)ายเตยงใหญ่เฅยงหนิง เตยง 

ถดเคยงหนิง ทำเรยบรไ)ยทานามนงาม เบนทิถำหรไ]นอนเล่น 'มโตะ 

โคะอ่ย่างบอมเบคีดฝามกระจก 

คิดหลงโตะอนหนิง โคะนำชาอย่างบอมเบย้'องโฅะหมดในหองน้น ทิ 

พลไ]พถามลบแถกระจกลไ]แลหนง ในบริเวณพระทินไหถงนในเขอน 

เพชรเพิงพล ดไนตะวนตกก'นถกไแบนขางหนไอกชํนหนิง มทหาร 
0^ ^ 1 I ^ 

มหาดเลกเขไมาอย่รไ)ษา คุณแพทำครวทินํนํดไย มอฒจไทรลงจาก 

พระทินไน 4. อฒจไทร ดไนตะวไตกหนง ดไนใตไงไปพถบพถาหนง 

ลงพนดินย้อง เฉลยงดไนเหนอและทินอนลมพดเยึนส์บาย 

ไปเบนล่วนก่ปิดไยอ;^เบนถายฝรไอย่างโบราณ 

แลเหนพระป^มเจดย่ นไดพระป;^มเจดยไดลบาย เรอนนอยู่พอถ่บาย 

ถไจะอยู่จริง 'คุ กอยู่ได้ดกว่ากรุงเก่ามาก เรอนขไงในม (1 หองลอง 

หลไ & หไง 4 หลไ หไง ๒ หถง ๘ หไงหลงหนง แถว ๑&. 

ตรงนนถง 
๘^ 

เฉลยงดานตะวนตก 
& ' 

หไงหลงหนง มหไงเครื้อง ๘ หไงเฉลยงรอบหลง ด ลระมลระ ด 

เรอนกยไดกว่าทิกรุงเก่าเบนหมดทิก่อลรางในวง นอกวไ 

ดไนใต้มึ้โรงมไ ๒ โรง โรงทหารบีนใหญ่โรง ต โรงรถอกลกไดไน 

'คุ น ดล^ -' 

ไต้ใบไมโ'บนลฅวมาฅไหนง ว่าจบอยู่บนใบมดกา มหวออกทิฅรงกไน 

&&. พระเจไบรมวงค้เชอ กรมพระดำรงราชานุภาพ 

แต่นำแหไ 

"ำรง 

ตะวนออกมาถิงเขอนเพชรโรง 

ต 

๑ อนิงเวลากินขไวกถางวไ 
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โบ มหนวดย้น ‘า เอ เย้น แคะนโ)นตามห"วอยู่แค่เพยงกอ ค่อน"นไป 

เบนโบไมเรยวตามรูปโบไม้ ย้กค่าย ๆ โบมะขามเท(1 ทิกคางควน"น 

ยงมแกนกระดกไป 'ๆ เจนถงปคายโบ ๆ พโแบนขโ) 'เ^ เหมื้อนกโ)หก 

โบไม้ยกขนได้ เหมื้อนหางแมคงบอง มตน'5ตนๆหลงเหมอนกบ 

ฉกออก'จากโบ ทิหางก็๋เบนรอยแหวะ ฅนค่กลางกเบนโบไม้ฉก คนกู 

หนโกวางกว่าตน ๒ กู่ทิว่ามาแถโ ทิริม ๆ ตนเบนรอยโบแหโเหมอน 

กบฉก 
ๆ (/เ ^ 2^ 
บเม 

เล็กอยู่ 

อย่ 

0^ 

วคาง ทิปคายขามเค่นเถกกคมเหมื้อนดงขาค่กแตนแค่ยง 

เบนฅนทโ '5 คน ปคายหางแตกออกเบนย้องแหยมแค่ยงย้โ 

ขโงหลงย้คว่น"นเบนเหมื้อ่นหถงโบไม้ ขางหนโย้เขมเหมอนหนา 

โบไม้ ย้ฅว่นเบนดโยโบไม้เบนแท้ ไม่ฅโ]งย้งย้ยเคย โดยยาวตโแค่ 

หวตถอดปลายหางนวหนงกบกระเบยดกรง โดยกวโงท ฅรงหาง ๒ 

กระเบยดกร้ง มื้อเหนยวเอาขนวางบนมื้อค่ายคามแขนทโไปเหมอน 

ย้ฅว่ทิเบนตวแลว'จริง ๆ 

วิช'จะเดินกกถโยตกแตน เย้ยบเข็มกาดประกโไว้วนยงกาแคโยงไม่ 

ค่โบไม้ทิเบนหางยกงอ เมขนเหมอนแคกอน 

เข็มนโแหโขาว เหมื้อนหนิงโบไมโกเหลกแทงขาด ย้ตว์อย่างนได้ 

เห็นแค่ก่อนทหนิงแลโ แค่ดเหมอนจะโหญ่ยาวกว่าน เหนจะเบนดโย 

โบไม้อน กราวนไดชอบ เจอยูจะไปไว้มิวเซยม อนิงเวคากำวนน 

ย้มเด็จกรมพระเอาหอยมาโหพานหนิง จำเพาะมื้ขโงแถบนมากเรยกว่า 

ขาหลงนนเวคาค้งขนทำท่าทางเหมอนตกแตน 

ตาย 
5^ เ^ 

เบนแเ อไม่ขนเหมอนแค่ก่อน ช่องทิเย้ยบ 
1 ^(11 

หอยทราย เบนทกษิณาวฎทโย้น ย้ำหรโทำตลบขผงและผกบโเอว 
* 



เดกว่ากนค่าง ‘า หรั่ธเบนนงกล ■ถาขดเสยกงามด มเบนคล"บอยูใน. 

พาน พระขโเหมากหอยหนงฝาประดโ]เพช7 ไดโหนอกแห่งหนง ท่าน 

กลางผูกบนเอวอยู่เมื้อเถ็่ก ๆ เวลา ๒ ยาม เทอมอเมฅเฅอ/๘0 ถโ)น 

พระนครป^บ 

วนทิ 4, วน ๑ 2, โมงเชโคึ้นนอนเทอมอเมฅเฅอร ๘๓ โกรก 

หวแถวกินขโว เชโ ๓ โมงขนไปบนพระเจดย วนนเชิญพระบรม 

อ^สำหรโ]ไปดโย ขนพานทองสองชินจดใหม่ไปค่ง พระทิสวดมนฅ 

เมอก่นน ^4 รูป สดบปกรถไ ยโสบงจวรองคละสำรโ] ขโวกระทง 

ขปเทยน ยโพระภูษาโยงไม่มคองใชโสอเยยรบบเถาะ คโ)เขโเบนผโ 

แถบยาวเลก ๆ แลโถวายเงินพระสงฆ ในวดพระป^มเจดึ้ย์รวมกโ) ต 

ชง ได้นิมนฅพระสงฆ์ในแขวงจงหวดพระป^มเจดยน ด๓‘วโ) แล” 

พระสงฆ์ในกรุงบโง รวม ต๒๐ รูปมาสดบปกรณ์ เงินองก'ถะ ด สลง 

เงินเจโนายขโงหนโขางใน อก ๓ ชง ดง คำลิง ๓ บาทเพอง พระ 

ไดโงกหนิง ๒ บาท ๒ สลิงเก่ษ วนนไดสนทนากบพระดกิสนกดอยู่ 

ถามพระกรูป;^มเจฅิยานุรกษ ^ ถิงทิบิณฑบาค เขอว่าเวลาหนโนำ 

ชาวบโนไปทำนาสปปุรุษขน ได้บิณ'ทบาฅกิสปปรุษ เวลานำแหโไม่มื้ 

สํปปฺรุษ ชาวบโนกลบเขโมา ไค้บิณ'ทบาตพอตลอดบ ไดโามว่าม 

&.'V. พระป^มเจติยานุรกษ์ (กลำ) วดพระป;^มเจติยาราม 

4 



กบขาวขะไรด0ยหรอ เขอบอกว่ามแค่วิก้วเปล่า "I แล่วหํนโปถามพระ 

คณาจาริยวดร ว่าเล่าคุณไปบิณฑบาดใด'อะไรบ"าง พระคุณาจาริย 

กอวดกบขาวทิได้ แค่พระอมรเมขาจารย์ บอกว่าไปบิณฑบาฅทิโรง 

ก.รวท่านกรมท่าอิมเหล่อหฎาย แล่วพระในกรุงเทพ ฯ 

ป^มเจดย ตาว่าจะล่วงหน'าไปทิพระแท่น พอทำบุญเส์รจแล'ว ออก 

เดนเทิยวดรอบนอกพระระเ!]ยง มาทิเข'ามมดะวนออกเฉยงเหนอ แถ'ว 

กลบมาวงเวตา & โมงเชา อนิง เมั้อคนน ๒ ยามได้รบหนงต้อท่าน 

และพระครุ 

กลางมาดวยเมลกรุงเทพ ค วนนเขยนฅอบ 

และเทิยวดรอบนอกมทิบุชาหลายแห่ง 

มุมดะวนออกเฉยงใด'เบน ด ไป จะนบแค่ทิบชาก่อน 
^ 6า 

ฟ่อไดคราเฟอโซไซค 

มาก่ายรุปพระป^มเจดยอวด มโปรเฟ่ต้เซอรทองเบนประขาน ให้ก่ก่ 

ห่มต้กธดฅถ่บเมยพระยามกรไชยต้รผน ต กบแจกเต้อกรมการหวเมอง 

กรมท่าทิมาทำการ เวลาบ่าย 4 โมงเฟ่ษ ขนไปบนพระเจดย ออก 

เดินนม"สการ และเทิยวดรอบนอกมทิบชาหลายแห่ง ไดโดินจบค่งแค่ 

ทิ ด พระค้ร 

มหาโพธมุมดะวโเออกเฉยงใค้ ทิ ๒ พระป.^มเจดยเดิมจำถอรุ ทิ ๓ 

พระมหาขาคุเมองนครฟ่รขรรมราชจำลองอยูกระเปาะทิต้ใต้ ทิ 4 พระ 

ฟ่รมหาโพขฅะวนออกเฉยงใด้ ท่ & ไม้ม่วง ทิ ^ ไมใกด ทิ ๘ ไม้จิก 

ทิ ๘ ไม้นิโครข ทิ ๙ ไม้ไทร ทิดว ไ 

อยู่ทกระเปาะด'านฅะว”นิคก พระ(1รมหาโพขิอยูบนทกษิณช*นบนตรง 

วิหารพระไต้ยาค้นเบฉทิ ด๒ ทิ พระฟ่รมหาโพขมุมตะว”นฅกเฉยง 

เหนิอ ทิ ด4 พระพฺทขฉายจำลองทิภเขา ทิ ค& พระรมหาโพขด'าน 

ต0 ^^VI^า 71 ร]รใ 

^ * 

ห 2^ 

เมร- เจดน 



ฅะวนออกเฉยงเหนื้อ ทิ ด'ะ. ในโรงธรรม ทิ ดตเ เก๋งกงเคกแผ่นคํสา 

ทิ ด๘ พระกนธารรา^ในพระอุโบสถเข๎าวงชินใน เย ธมมา 
2^ 

ท ด๙ 

วิหารใค๎พระแสดงธรรมจกร ทิ ๒0 พระนาคปรก ท ๒ด วิหารทิส 

ฅะวโเฅก พระเชิาปรินิพพาน ทิ ๒๒ พระพุทธไสยาสน์ 7] 1ต] ๓ 

บชาดขน ๆ ลง 
3) 

ๆ ลงๆ 
31 

พอเหนอยจนเวลาพตบจิงใด๎แตว ราษฏรมาเวยน 

เทยนรอบหนง 
^๙^ 

จุดเทยนราย แถาเสด็จยายเจวินายแตะพวกผู้หญิง 

พระเจดข แตะเดินเทยน ๓ รอบ แลวกตบมาลงจุดดอกไมวิหมื้อนอย่าง 

๒ วโเมาแลวิ กถวิเมาวงเวตาพุ่มเสษ เบนสินธุระในวนน 

ทตกระหม่อมท่านได้คน ค่อนไปจ ะว่าดวิยพระป^มเจดยองกน ทูลกระหม่อมท่านได้คน 

หนงสื้อค่าง 'จุ ทิเบนหนวิสอเก๋า ๆ ไคความว่าสรวิงเมื้อพระพุทธสวิ!!าช 

ตวงได ะ.ซั^ บบาง ด๐๐๐ บบาง บบาง' ด๒'ะ.^ บบาง ตวงได้ &'ะ.๙ บบาง ด๐๐๐ บบาง 
I 

ไม่ถกกน มกำหนดนวิเว่าสง วาสอก ด'ะ.๓๓ บบาง ว่าเบนทิ 

พระพุทธเจวิเสด็จมาประทมอยูทินํน แลวว่าได: ^ 
^ะ^ 0^ 

อกกรงหนง ด๐0 

เบรรจุพระเขยวแกวองก 

หนง กรงหนงบรรจุพระบรมธาตุอกทนกนหนิง 

พระองกว่าไม่ถกกน ' ท่านตดสินไม่เอาเบนแน่ ท่านทรงเห็นว่าจะสรวิง 

เมื่อกร^กษฅริยสรชรรมาโสกราช ทิอินเดยแจกพระธาตุไปตามประเทส 

ทีถื้อพระพุทธสาสนาเหมอนกน ในครวิน*นพระพุทธสกราชถ่วงได้ ๒ด๘ บึ 



1^๘ 

พระเจดยป็งกนจะไดส7างขนก่อนพระเจดยในประเทข้ยามท้งปวง เพ? 

มพยานทิแถเหนใด้ก่าเบนของกราวน้น เพราะไดขุดไคแผ่นคึถาทิจาริก 

คาถา เยขมมาเหฅุปปภวา แถะเบนแผ่นตราดินบ็าง จาริกไว้ในที 

ต่าง 'ๆ บาง ทํงมจกรดิตาซิงแย้ดงเบนกำเปรยบว่าขรรมจกร ขุดได้ 

ในทีนฒไว้ทิ^านโพขิ ดำนฅะวนออก เฉยงเหนื้อ ถิง ๒ กไเท"ง ดิตา ย้ลกถาย 

ต่าง ๆ เบนอย่างโบราณ คาถานํนถูกฅองกนกบทีมในเมองอินเดย ที 

พระเจคยอิย้บคนะ ซิงเบนพระเจคยของกระษคริยย้รขรรมาโย้กราชย้ราง 

เบนคน เหนว่าเบนการนคหมายใช๎คามเบนแบบเดยวก”นดงน ระย- 

ทีย้ร^งกงจะไม่ห่างกน อนิง พระป^มเจดยองกเดิมน 1หญ่โฅกว่า 

พระเจดยในประเทย้ย้ยาม}ๅงปวง เหนจะเบนของเก่าย้รางไว้กำนานก่อน 

พระเจดยทงปวงในประเทย้ย้ยาม จิงไคโรยกว่าพระป^มเจดย'' แต่ใน 

หนงย้อบางแห่ง เรยกว่าพระประทมนํ้น เหึนจะเบนดโายเย้ยงมอญ 

เรยกขนในชนหลํง องก'พระเจดย่เดิมเมื้อย”งไม่ได้ย้รโงใหม่น มเนิน 

ใหญ่เบนกองอิ^ห”กถงมา ขุดถงไปคูถิก ๒ ย้อกบาง ๓ ย้อกบโง พบ 

อิ^ยาวย้อกหนงหนโใหญ่ ต๒ นว หนานอย 'ฐ นิวเบนพนอยู่ เหน 

ว่าจะเบนองค'พระเจดยเดิมหกพงตงมา แถวมผ้ย้รทชามาเกถิยอิ^ให้ 

เบนเกาะขํ้น แตโจิงก่อเบนพระเจดยกลมขนอกกราวหนง เหมื้อนอย่าง 

พระเจดยในถ”งกา คร'นนานมายอดเหนจะหกถงมาอก มผย้รทขามา 

ปฐิย้โขรณใหม่ เหนว่าพระเจดยยอดแหลมไม่มํนคง จิงไดโกลิยทิให้ 

เย้มอเพยงเวท ก่อองกเบนปรางคต่อต่งขนไปแทนยอด ทิริมขอบเวท 



4 

ก่อกำแพงแก๎วไ0โบนทิทกษิณ มบ”นใดตงมาถิงพนเนิน บนไดทิก่อนิน 

พิเกร'าะดกเหนว่าก่อทบองก!ะฆงขนทหลง มกิหารเรยงกนอยูบนเนน 

วิหาร ทิฅํฅะวํนออกเฉยงใต้นนวิหารพระนากปรก ถดมาถิงวิหารพระ 

ไเ^ยา^น ต่อมาอกเบนวิหารพระพทชรปค่าง ๆ ถิงทิเ^ดตะวนออก 

มพระเจดยเถก ๆ อกหตายองก 

เมอช่างของราษฎร เตก ๆ ใหญ่ ๆ 

ไม่เสมอกนเบนของทำใหม่ พระอุโบสถนินอยูฅรงทิพระอุโบสถเดยวน 

พระวิหารอยูฅรงเก่งจน แตะพถบพตาทรงโปรย ตงไปมเสาสิตาแตงอยู 

หตายคน เหนเบนผมื้อช่างหตวงทำ แต่พระเจดยทตายตงมา กพถอย 

เฉยงเหนอ เบนวิหารพระปาเตไตย์ 

แต่วิหารแตะพระเจดยโหถ่านเบนฒอช่างของราษฎร 

เด'วยกน เพราะเบนของอย่กบพนดิน ทิกุฎิพระสงรเอยู่ขาง 

วดองค'พระเดิมค*งแต่แผ่นดินขนไปถิงหตงกระเปาะ 

ทตายไปเ 

กระเปาะทิสใต้ 

สูง วาบโง & วาบโง ด'วยแผ่นดินไม่เสมอกน ฅโแต่หถงกระเปาะ 

ขนไป เบนองกพระเจดยกตม สูง ด(1 วา ๒ สอก องกปรางกสูง ๒๐ 

วา ยอดนภสูถ ๘ สอก , รวมคโแต่พนดินขนไปถิงยอดนภสูล ^10 วา 

๒ สอก มตโอย่างพระเจดย'อยู่ทิกระเปาะทิสใต้ ทิเราไดไปบชาทิ ๒ 

พระป^มเจดย่นทตกระหม่อมไดโสด็่จมาก่อน เมือยงทรงผนวชอยู่ ทรง 

เหนว่าเบนของโบราณใหญ่โค เลื้อมใสมาก ' และมอสจรรยอยู่บโง 

ด็งเสดจทิวดทรงแต่งไว้ในหนโสอทิเรยกว่าราชประว”ค ให'ดทินนเถิด 

กร”นิเมอ ไดเถลิง ถว”ถยราช สมบ”ค ' จิง โปรดให'"สมเดจเจโ พระยา องก่ 

ใหญ่*' ' โบนแม่กองมาทำ เอาอิ^เก่า ๆ รอมาจากวด ทำอยู่ประมาณ 

&ส่. สมเดจเจโพระยาบรมมหาประยรวงส 
0 



* ^0 

บ็เ!ก่อขนได้เ^”ก ๘ (1อก สมเดจเก่าพระยาองก่โหญ่ถิงแก่พิ5'าตช 

แลว จิงโปรดใหแจากุณกรมท่า^'"^มาทำต่อโป เกตยกถ่อมมอญมารบ 

'จางทำอิ^ เจาง'จนเผาปูน ใช้เงินบ'จนเมองนกรไชย?!ร และเงนภาษ 

เขา เกณฑกนเมื้องนกรไชย?!ร เมอง'สมุทร'สากร เมั่อง'สมุทร'สงกราม 

เมองราชบร เมองพน'สนิกม มาทำเบนกนผลด เดบินถะ ๒00 ก่อต่อ 

ขินไปอก'สงได้ ๘ วา ๒ ค้อกรวมเบน ดฟ่ วา ๒ ค้อฑ ในบวอกโทค้ก 

๐ ๐ 

^1 

อี'^ทรุดทลายลงมารอบองค คอง'จดการทำใหม่ แบบพระเ'จดย์นน 

เ'สด'จทิวดและกรมขุนราช'สหกิด และทูลกระหม่อมทรงคเคยน ส่วน 

พระเ'จดย1จาม'จดหมายของเ'จาคุณกรมท่า ท่าน'จดหมายไวดงิน คงแต่ 

พนทกษิณท ต ขนไปถิง;^านบวก'งำ 'สง ๘ ค้อกคบ ตงแต่ท'กษิณทิ ๒ 

ขนไปถิงปากระชง 'สูง .5^ วากบนว ด องกระชิงสูง วา 4 นว บถถงก่ 

สูง๓วากบ'ฐนิว ค'งแต่บถลงิกถิงหลงฝาละมสูง๓วาคบ ตด นิว ปลอง 

ไฉน ๒๘ ปถอง 'สง ต&วา๒ ค้อกกบ4 นิว บถถ่งกบวแววสง ๓ วาคื้บ 
^ ^ 1^,'"'1. .,'1.หํ, 

'0 นว ฐ'’^'1®0งสูงค้อกกบ ๒ นว ยอดนภค้ลขน เปฅถอดยอด 

มงกฎสูง ๓ วานว คิดรวมตํ้งแต่พนดินขนไปคลอดยอดมงกุฎ คิดได้ 

เบน ๓ เ'สนคบ '5 นิว ก่อ;^านใหญ่รอบ & เ'สน ล'ฐ วา ๓ ค้อก ทฑษิณ 

ท ต ก่อออกมากวทิง & วา คํงแต่'ถกแกวหลงบวถลาขนไป ก่อกว'าง 

4 วา 4 วาเค้ษ บ'างฅถอดถิงทกษิณ ทิองคปรางกค'งอยู่ ก่อกวาง 

๘ วาบ'าง ๘ วา I® ค้อกบาง ถดเข'าไปทูกท'จนกระ’ทํงถิงทิค'งเวท ทินน 

ทิปลองไฉนน'นกวาง 4 วาค้อก 'จนคลอดยอดปรางก์ กวาง ๓ วา 

4๘. เก่าพระยาทิพากรวงค้ (ขำ) 



คา๑ 

บกถิงพนดินอกรอบหนิง1■ดด็วยไมซงทํงฅ็น 

หนากระดาน 
0^ 0^ 0-^ 

รดหถงบวถตาแหงหนง 

ทิ กถางองก 

^านถ่างถาจะชกเบน 4 เหถยม'ด'าน ด ยาว ๒ เสน ฟ่ วาเท่ากบ^าน 

กระเปาะ ท่าไว้ท่ง์ 4. ด'าน การท่ท่าในองก'พระเจดยน"นท่าแขงแรงกว่า 

แค่ก่อน เจาของท่านจดหมายไว้ว่า ช^ทกษิณท่ ๒ มแค่เสาขาทราย 

คำไม่มเสานางเรยง ทิฅรงบวถถาตงไป มเสานางเรยงบกไมซุงท"งค่น 

แถะเอาสายโซ่ใหญ่รดทิ 

ท่องไม้ใค้บวถถาแหงหนง 

รด คงแค่ ทองไมถูก แกวถิงบว กสุมปาก ระฆง อก 4 ชน 

ระฆงมเสานางเรยงรดโซ่อก ๓ รอบ ท่กอกถางมเสานางเรยง ตนเสา 

เชิงเรยงนนรดปลอกเหตึกไม'ซากชนหนง แตะรดสายโซ่อก &. รอบ 

ปลายเสานโแอาไมซากสิบนิว 4 เหถิยม สโ]ปากกนเบนปลอกรดปถาย 

เสาไว้อกช"น ล ถูกแก'วปถองไฉนหถงฝาตะมรดสายโซ่ทิท'องไม้อก ๘ 

รอบ แล'วก่อธิ;^ถอปูนหุม ๆ ในรอบบริเวณพระเจดยนน มวิหาร 4 

ทิ(^ มพระพุทธรปค่าง ๆ ตามทิว่าไว้แล'วเมอไปบูชา แถะชโ!พระ 

ระเบยงกตมถิงกนท'งสิวิหาร มหอระฆํงรายรอบนอกพระระเบยง ๒4 

ตรงหน'าวิหารมกระเปาะย่อออกไปท'ง 4. ทิส ทิสฅะวนออกมพระอุโบสถ 

โรงธรรมและเก่งจน พตโเพถาโปรยทานของเดิม ทิสใค้ม้พระเจดิย 

ดโเช่นว่าไวโเถ่ว กบสาตาหถโหนิง ทิสฅะ วนฅกม้ไม้ ตเ คนทิน'น 

ทโ!ษิณชํนบนย่อออกไปหน่อยหนิง มคนโพขิมาแค่ตงกาแค่กราวก่อน 

ต'นหนิง กระเปาะดานเหนอ มกลงสองหลง สาถาหลงหนิง มรโๅแร้ 

กระเปาะท"ง 4 ทิสมภเขาแถว แค่ขโงคะวนออกเฉยงเหนอสามด'านย่ง 



๓!29 

ไม่แตว หนาภเขามหนโพชพุทขคยา แตะกหาทิบชาทง 4 หนา 

ชานคนโพชออกไปชกกำแพงบีกกา มหถงกาพอคนอาคํยได้ ทิคํคะวํน 

•ออกมทงขางนอกข^งในอกข้ามทิค้ 

น้นมหอแขวนกถอง แ) หอ แขวน:■ะรเง ๒ หอ ชกกำแพงนคิดเข^แถว 

แตดบทิวณนนเบนข้เหถิยม รอบนอกออกไปอกช^หนิง เบนพระ 

ระเบยงก่อรอบ ทิมุมเบนมณฑปจฅุรมุขข้งขนไปหน่อยหนง มพระ 

พุทชรปราษฏรไปฅ้งไว้บกํง กตางย่านมค้าถา & หํอง 

ถะหทิง เบน ฟ่ หทิง ทํ้ง ด^น แห่ด'านหนกํเจาะเบนประห ใน 

ระหว่างจํฅุรมุขมุมกบค้าถากถางย่านน*น มทิโปรยทานเบน ๒ ช^ ดาน 

ถะ ๒ แห่ง รวม 4. ทิค้ เบน ๘ แห่ง พระระเบยงน ทำเบนอย่าง 

โบราณ ทาดินเหถอง เบนของข้รางขนในแผ่นดินบจจุบนน การทิ 

ในองกพระป^มเจดยน่นเข้รจแถว เราไดมายกยอดเมอบีมะเข้งเอกค้ก 

แห่กระเบองทิประดบน'น หถุดตงมาเข้ยด'าน ด ขางหะวนออก การ 

รอบนอกกื่ยงค'างอยูบาง แห่ทิภเขาอก ๓ ดาน นอกน*นกยงแห่การช่าง 

เขยนบั๊นรใาทองยงจะทำห่อไป อนิงคตองเจดยบชาน ขุดไว้ข้าหรบจะ 

บชาพระป^มเจดย แห่เบนคถองคทิ ห*งแห่ท่านามาถิงว”ง แถ'วเตยว 

ไปถิงวดพระงาม ยาจ เค้น่ กำมคถองขุดคดมาด้งแห่แม่น*าอน 

นำกคงจะเ ดินได้ด้ ท่านกรมท่าได้รโ]ไว้ว่าจ ะใหออกมาครวจ เมื้อตรวจ 

ไดโเต'ว จงจะคิดขุดไม่ใหทิตองนเข้ย 

วนทิ & วน เอ"]^ ๒ คำ หนนอนเวถา ตต ทม เทอมอเมคเตอร 

มหลงกาแหขางในมุมกำแพงบกกา 

มุขตดอกขาง 

เ 



๓๓ 

ฟ่เ® ^ศ! กุณแพแกงไข่คนไปให้กินอร่อยแตะคูมกำถงมาก' 

ชาม'หนิง โกรกหํวแต'วแฅ่งฅํว จุดชปเทยนนมโ5การถาพระ แต'วขนขิ 

ม'ามณนากาตด ออกจากพระนครป^ม นา'ติกาเราเวถาพอโมง 

แค่เวตาของทหารแตะร!องยงไม่ตโมง ออกเดินเตยวมาข่างใค้ 

พระป^มเจดย์ 'จิงถิงทางข่างฅะ0นฅกเฉยงเหนอ เหม่อนเราได้ไปใน 

เมอวานซนน เดินทางตงแค่หถก ด หตถ ๒ หตก ๓ ระยะถะ 6,^ 

มินิฅฅรง ตงแค่หตก 4. หตก &. หตก -ธ มาเบนระยะตะ ต'0 มินิฅ 

บ'าง ด๘ มินิตบ'าง มาถิงหนองแขมทิพใาแรก ๒โมง 4๘ ทาง 

เสน ๘ วา เดินโมงหนิงก”บ ๓๓ มินิฅ อยู่ในร'อยตะก'รงโมง เม่อเดิน 

ทางมาบนมา เทอมอเมฅเตอร ๘๘ เมอถิงพถบพถาเข่าอยู่โนร่มแล'ว 

เทอมอเมคเฅอรตดตงอยู่ ๘4 เม่อจากพระป^มเจดย'' สํก ต0๐ เส'น 

เสษถิงวดใหม่ท่านผู้หญิงหนูอยู่ข'างทางข่างขวาม่อ ม่โบสกสองหถ็ง 

ทเฉลยงเหนกอเบนโกงสูง ‘จุ. ดเหมอนวดฝรง คามทางคงแค่พระปฐ่ม 

เจดย ไปทางสก ด๘๐ เส'นิ ด๘๐ เส'นิ มจนท่าไร่ตตอดไปท'งสอง 

ข'างทางฺ มไร่ยาบ'าง ไร่แมงถกบ'าง ขาวโพดบาง บางแห่งเบนไน'หน่ๅ 

แค่กถ'วยมมาก ดเบนดงไปท^น^ มแค่สิงเดยวทิท่าให้เข่ยวสบายในนํนิม่ 

คามากกว่า ศ'นิไม้อั้น นอกนโเกดใบแหง ๆ โดยมาก เขาว่าทิดินทางน 

ท่าไร่คนก ถิงออกไปทางไกต ๆ แถวกยงพบอิ^เก่า ‘จุ ทงข'างทาง 

บ่อย ‘จุ แค่เราไม่รูว่าเขาใช้นำอะไรทิใช้รดค'นิไม้ท่าไร่ แค่เ'ห็๋นจะใช้ 

กินสน 

เช'า 

6) 

2^ 6) ^ 

๓๓๐ 

* 



๓๔ 

นำบ่อ กงจะตองมบ่อมาก ในแถบเหถ่านํน เพฑะมไร่มากนก พระ 

ยาบำเรอ^ ^พระค้นทรา^ ^พระไพรช^ ^กอยรบทิพลบพถาหนองแขม 

พลบพถานน ทำเหมอนก“น ทํ้งหนองแขม และหใว์ย กระบอก เบนฅรมุข 

พลบพลาขางหนา & ห*องเฉลยงรอบ ก^ฝาค้องห*องทงเฉลยงไวดานหนง 
; ... 

ทิเบดโถงอยูเบนโตะกินนำว ข*างในเบนมุขติดกนออกไปอก & หอง 

เฉลยงรอบ ก*นฝาเบน ๓ ตอน เฉลยงเบีดโถง หน*าพถบพถาน^ถาง 

หญ*าปราบพนราบเตยน มปะร่าใบไม้ค้าหรบบงแดดกว*างออกไป ด 

ค้บายด กินข*าวเช*าทิหนองแขม ค้ามโมง ออกเดินอก กราวนขิรถ ‘า 

นคุณค้รวงค้ใหค้ปริงดน“ก ไม่กระเทํอนเลย หนทางไปเบนยุนเหลอ 

กำลง ถาขิรถตาม-ธรรมเนยม กงพดปานกบขิช*าง ในระยะนเดินทาง 

อยูในหถกละ ด๑ มินิต ต๒ มินิฅไม่ใกร่จะกลาด ถิงพถบพถาห*วยกระ 

บอก &. โมง ฟ่ มินิต เดินโมง ค กบ ด๒ มินิต เดินอยูในร*อยถะ ๒^ 

มินิฅ กามระยะทางต*นไมโเห*ง ๆ มาก มไผ่แทบตลอดทาง แต่ดใบ 

เหลื้องมาก บางแห่งทิใกล้นำเหมอนทิใกล้หวยกระบอก มตนไผ่เขยว 

ค้ค้ดเบนตอน ๆ อนิงเราถมไป ทิหนองแขมและทิห*วยกระบอกน 

ม่ติกทิพกทํ้ง ๒ แห่ง พนช"นเดยว เหนทิเฉลยงก่อเบนโค*ง ผ็ม่อเจ*า 

คุณกรมท่าเก่า เหนท่านจะมาค้รางไว้ ค้าหรบคนขนพระแท่น อนงทิ 

^๐, 

พระยาบำเรอบริรกษ (เค้พย) 

พระยาค้รค้รราช (หนู) 

ภายหลงเบนพระยาอภยพิพิข 

นายค้ดใจ (ราชานุประพนข์) 



๓ 

ไผ่สอน [นหลกทิ ๓ กน(1าถาอกแห่งหนิง แต่เบน?*เาลาไมเสก ‘ๆ เหน 

จะเบนของเดิม อ!]ในระหว่างบาไผ่ถไ)มรอบ กเบนทิพกของกนมา 

นมข้การพระแท่นเหมื้อนกโ) ต่อมานไ) กึมื้บาไผ่อกแทบจะไม่แลเหน 

ฅโ)ไม้อั้น ‘า มแต่ไผ่มาย้องฃไงทาง ทิหไวยกระบอกน พระยาราชพงา 

นุรกษ'' ^ หลวงโกษากโ]ผู้ช่วยเมื้องสมุทรสาครกอยรโ] หลวงโกษา 

และพระยาราชพงสานุรโ]ษทไสองกนจบไข้ แต่เบนเตึกนโ]ยไม่รู้จกหาย 

สามสิวนจบทหนิง ถโไม่จบกึสบายเหมื้อนกนปรกกิ เขาไม่อดของ 

เวลานแดดรอนจด 
\)6.' 

แสลงเลย ทินิท่านกรมท่ามาหานํงพดกนอยู่นาน 

เราฅองพกอยู่จนเยน กินขาวกลางวนดวยเนอ ของหลวงมนฅรนุชิต'' ^ 

ยกกระบครเมื้องนกรไชยสรมาให้ ออกจากหไวยกระบอกเวลาบ่าย โมง 

ขิเจโพระยามโนไมย เดินทำงฅโแต่หลก ด ถิงหลก & ระยะละ ต'0 

มินิฅ ถิง ๒๐ มินิฅ คโแต่หลก & ถีงหถก '0 ทางเบนมุ่นหนาท่วมกบ 

มโ เรายอมเดินชโ®] แต่กอยูใน ๒๐ มินิต เหนว่าถโรถถิงทิตรงน. 

กงฅโ)งคนเสอกเบนแน่ บรรดากนทิมาดหนโดโเบนโวไปหมด คโแต่ 

ป^มเจดยมาหไว์ยกระบอก ทางโนโ)เบนมุ่นดำ ต่อมาตโแต่หไวย 

กระบอกมาพระแท่นเบนมุ่นขาว คูหนโค่อยงามกว่าถูกมุ่นทางโนโ)หน่อย 

หนง ผโเชดหนโไม่มใกรทิจะขาวอยู่ได้สกคนหนง ดำกรโเทอะไปดโวย 

'0๒. พระยาราชพงสานุรโ)ษ (ชม) 

'ย้ต. พระยาไกรเพชรรฅนสงคราม (แฉ่) 

'04. หลวงมนฅรนุชิต ยกกระบครเมื้องนครไชยสร 



๓๖ 

กนทุกกน มาถิงพตบพตาทิพระแท่นดงรํง เวถาบ่าย โมง (1ต1 เดิน 

ต ๐0 ถะ ๓10 มินิต เบนอย่างชํ้า รวมทางเดินวนน ๙เย้น ส่ วา 

เดิน (1 ชวโมงย้องย้ามมินิต คิดเบนระยะ ต00 ตะ ๒๘ มินิฅ ทาง 
II 1(1 I VI^ || 

ตอนมาพระแท่นน ดฅนไม'ย้ดกว่าทางโนน มิบาไผ่มากได้เห็นบางาม 

แห่งหนิง เมอๆวนจะถิงพระแท่นเบนพนเคยนราบหญ็าเคย มฅนตะโก 

รายเบนหมู ทุ ต'นดำโบเขยวย้ดเหมิอนกไเไม้ด”ดคูงามดิ แฅ่ทิโกนเหน 

เบนคราบนำท่วม ย้งขนไปประมาณย้กย้องคํอก กบพอ เย้มอหตงม'า 

ดวยบีนเขาว่านำทินิท่วมมากนก ทิต*งพถบพถาเดยวนว่านำท่วมถิง 

คํอกเคํษ มาเกอบจะถิงค่ายหตวง พบปะรำพระย้งมิน”งโนหมู'นโเ เหน 

พระวินํยมูณ ^ ก”บ^านาย้มเดจพระวนรฅนกณะใต้ นโอยู่โนนน 

หถายองค แค่ท่านไม่รัจกว่าเราค'องรองทกขนไปจิงไดโอะอะ พอเรา 
I 2^ I '|| *1\;|* 

ถ่วงมาแต'ว กรนขนไปทิพระแท่นเวตากำค่อว่า ท่านว่าได้ยินเขาว่ามา 

รถ กพาก”นฅ้งตากอยดแค่รถทิหน'าพถบพตานํน กุณย้รวงคํ พระยา 

ประภา^'^'^^ พระย้จจา^ ^ มากอยร”บเข'ามาดพถไเพตาข'างโน ทินเบน 

ของพรฺะยารย้รราช^ ตรวจตราทำทุกพตบพลา ท่วงทเหมิอนก”บ 

พลบพตากาญจนบุรกราวก่อน มทองพระโรง ^ หองเฉตยงรอบ ค่อ 

'4)^. พระวนยมูน (บว) วดอมพวนเจตยาราม 

'0'0. พระยาประภากรวงค้ (ชาย) 

ตเ. พระยาราชานุวงคํ (เลก) 

'ฐ๘. พระยา^รย้รราช (วน) 



ฅาฟ้ 

แลวเบน 

ทิอยู & ห์องเฉถยงร■อบ เฉลยงดานหน'าเบีดโถงตถอ 

เขามาขางในมมุขถดพนต่อกนกํบพถบพตาทิอย่อก ๒ ห'อง 

เฉถยงด'านหน'าเบีดโถงตลอด กนห'องหว 

ทายขางถะ ๒ หองทํงเฉลยงตรงกลางเบดโถง 0. ห'อง ' ต่อเข'าไปข'างใน 

มเรอนใหญ่หลง ด เรอนเลกแถว แ! หลง ข'างหลงเบนเพิงพล'สำหรใม่ 

กนเลว ๆ อาค้ย ข'างซ'ายมอเบนตำหนกเสํดจยายและเรื้อนเต่านาย ร'ว 

ก่ายไม้ไผ่ทบแบน มหองเครื้อง ๒ หลง. และเพิงสำหรบทหารอาตํย 

ตามเคย พลบพลานทำประหลาดเบนกวามคิดพระยาคํรย้รราช จะทำ 

ไม้ไผ่เบนฅิกตามชายกานํ้นทำไม้ไผ่เบนเชิงกลอนปน ปลายชายกาผก 

ไปอกลวด ต แล'วถงไม้ไผ่ผ่าซกหงาย 
9^ \1\ ^\!\ \ 0 ^ เ^^ 

ไม้ลำใหญ่ลวด ด ลำเลกลดเขาไปอกลวด ต 

ข'างโนออกมา ข'างถ่างไม้ไม่ลำเลกตดปลองเบนระยะเท่านเบนบวปูน 

ฝาหลงท'องพระโรงนนแผงผูกไม้ไผ่เบนลาย เหมื้อนอย่างกบร^ต'นไม้ 

หรื้อฝาประกนอย่างฝร”ง แต่บวพระทิน'งน1แอาไม'พระยาเลยลอก ใช้ไม้ 

พระยาเลยลอกทเดยว พนํกใช้ไม้รวเถกไม'พร ะย่าเลยเบนกรอบ บาน 

ประคูหนก้ต่าง ข'างใน เอาบ่าน เกลด คลงเชอก แกทำก'าง อย่มาทำใช้ 

บานรอบนอกใช้•ไม'พระยาเลยบีดกระดาษย้นำเงินแทนกระจก ผน'งย้ด 

ด'วยผ'าวิถา(1 มกรอบย'าเหมอนกไ!แทนกระดาษ ฝาเพยมกรุด'วยผ'า 

แดง และบีดกระดาษถายคิลากเบนด แต่ดบวยการเวลาอยู่หน่อยหนง 

เพราะมาอยู่น'อยวโเนก หน'าพลบพลาหนไปทิ(1ในระหว่างทิค้ฅะวํนออก 

และพิคํฅะว"นออกเฉยงเหนอ เวลากำอาบนำแถวขนไปทิพระแท่น ห่าง 

พลํบพถาประมาณ'สก ดเอ เ'สน 'จุดเปเทยนบชา มเทยนใหญ่ไปด'วย 18, 



๓๘ 

เล่ม แฅ่วํนนจะไม่พูดถิงพระแท่นก่อนดวยยงดไม่ทิว เมั้อกถบมา 

พบพระกุณาจาริยวฅร แถะพระอมรเมขาจารยทิบพระทิฅามไปอาเ^ย 

อยูทิคำซาริมโรงครว 

อนิงบนพระแท่นนํ้น พระวินยมุน พระกรู ปถค ต้มเดึจพระ 

แตะพระครูญาณกิจ^'^'^^ กบพระกรูโนเม่องราชบุรมาคอยรไ] 

หตายองค์ กถบมาเวถา เฒ ข่ม อยากกินข็าวแค่หวกา ดไยหาวนอน 

แค่ไม่ใคร่จ ะพรไ)ม พอยามเคํษจิงได้กิน เจไนอนหตบเต้ยหตายคน 

วโเนกินกบขไวฝรไแถะกาแฟ ของกุณต้รวงคํมาเตยง 

แค่เนอเฅมไปท่งโตะ หไทุ่มเขไนอน เทอมอเมฅเฅอริ ๘ษ 

วนรฅน 

กบขไวเบน 

คายหลวงพระแทนดงรง 

วนทิ '5 วไเ ๓ 2 ๒ ค่'! กตางคนวนนหนาวมากกว่าทกวไ เมั้อ 
า 

เชามดเทอมอเมตเตอร 'ฐ๘ ดคร ๓ เมงเชา ดคร ตนนอนแถไออก เม- 

ไปพบพระยาคํรต้รราชมาทำการอยุทินิ แค่เมื้อวานนไม่ไดไเบ เพราะ 

จไ]ไขไผอมไป เล่าว่าแค่เดิมจบต้องเวลา กร'นมาทหลงตงเบนจไ)เวถา 

แค่เวตาเชไต้บายมาดงานได้ นไพูดกนอยู่หน่อย่หนงขอ 

ใหไขอกตํบไป พกรกษาฅวได้กินยาทิพระองคต้ายเอามาดวย พระ 

พรหมบริรไ)ษ^'^°^ มาแค่ต้พรรณไดมาหาเมอคนนกราวหนงแตไ ว”นน 

เดยวฅิดกนฺ 

พระขรรมต้มาจารย (กสิน) วดกถยาณมิตร 

0)0. พระยาต้หราชฤทขิไกร' (ทองคำ) 



๓ลิ่ 

พาพระปลดกํบยกกระบฅรฌองเสุพ:7ณมาหา นํงพูดอยู่กบพระยาประภา- 

กรวง)^หน่อยหนิง กลไ]เขามาข็างหน่าทํองพระโรงแดดร'ธนนก เพราะ 

ถกตะวนออกขไงโนเยนด บ่ายหน่อยหนง 'จนเท่ง^'^ ไขามาทำโรงกรว 

เอาของกินมาให้ โนเวลาบ่ายน ข'างโนกลบรอ์นขไงนอก'สบายด 

นอนโห'หลวงราโซ^”' ^นวด เทว"ญเขยนหน”ง'สอเยอแนลน ไม่ใกร่'จะ 

หายเหนอยและเมั้อยทิขิม'าเลย 'จนเวลาบ่าย & โมงกรง ไปทิพระแท่น 

ขเกย'จ'จะแวะทิพระแท่นเบน๒หน*หน จิงขนไปทิ เขาถวายพระเพลง 
(ะ^ 0^ ^ 

เ'ส๎น ๘ วา 
ะ 

ขนไป 

ทิเขานเบนยอด 

เ'สยทเดยว ระยะทางทึมาประมาณว่า ด๒ เ'ส'นนไ] เยนวนนถามพ”น'จนท์ 

ไดกวามว่าทางค"งแค่พล็บพถาไป'จนถิงวิหารพระแท่น ทาง ด'ฐ แส'น ค๓ วา 

แค่วิหารไปกิงเชิงเขา ค๐ เ'สน ๘ วา แค่เชิงบนไดถิงเชิงมณฑป ๓ 

นิเบนระยะทางวดค'วยเ'ส'นเชอกเบนแน่ 

'สงขนไป ยาวตลอดอยูใน เ'ลน ด0 เลน ตรงหน'าทิ'สงข'างบนได 

ย”งเบนยอด'สงขนไปอกหน่อยหนงเบนทิคไมณฑป ดเ๓ เหลยม 

กว'างประมาณ ๓ วา มเลาขางโน^^1 เลา ทำเบนเมรกลาย ‘ๆ ยอด 

แหลม มประคู ๒ ประคู โนนนมพระบาทอยู่บนเชิงตะกอน ม่รป 

พระลงฆ์ไปยนไหว'อยู่ ■ข'างพระปราลณางก พระบาท เหน'จะ เบนพระ 

ก”ลลป มราวเทยนเหมอนดงตามเคยทิม , และแขวนพระบทค่าง ‘า ทิ 

เลาหนิงมพระบาทลองข'าง ติดอยกบแผ่นกระดานบดทอง มเดอย 

ฟ่ด. พระเ'จริญราชขน (เท่ง) 

ตแฌ. พระยาล”มพาหบด (แก*ว) 



๔๐ 

ทำนองเบนดำนย้กดของ'หบค้พ ทำนองจะทำใหใ‘ห็นว่า เมอถวาฒระ 

เพติง'ตระพุทขเจ'า ยั้นพระบาทออกมาให์พระกต้ย้ปนมย้การ มณฑป 

น”นต้งอยู่ครงทิคํฅะวนฅกคะวนออก ทางขนทางทิคํฅะวนออก รอบม 

ชานทกษิณพอเดินไดํ ทิภเขาน1เไม่มหญ็าแถะคนไม'รกนก เบนแค่ตน 

รงย่อม ๆ รายไป ทางขน ไปเบน บนไดก่อ/ด'วยอิ;ฐ แผ่นใหญ่ ๆ คํน 
(/! I ^ ^ 1/1 

กวาง ๆ ขนไปถิงยอดเขา ไปหน่อยหนงถิงมณฑป มิสเตอร์ไปเยอ 

ได้วดด'วยมารอมเมเตอร์ ว่าสูง ๗๒ พิ'ค กิคเบน ต๒ วาสอก /I นิว 

เบนทิหากินของคนทอยู่แถบราชบุร 

แน่หรอไม่แน่ไม่ทราบ ยนอย่บนยอดเขา แถไปเหนแค่ฅนเตงรงแตะ 

ไม'แดงรอบข'าง ว่ามผู้มาตดมาก 

แห่งหนง บนเขาน^มทิดอยู่แค่เท่านกิเ ทิวิหารพระแท่นต*งอยู่น่น เบน 

เขาเทํอกเดยวกนกไแขาถวายเพติง เชิงเขาน'นฅกราบลงมา สูงกว่าพน 

ดินข'างต่างอยู่หน่อยหนิง มาถิงทิพระแท่น จิงเบนเขาสิลากองยาวออก 

ไป ทิข'างหตงวิหารมช่องสิลายาวประมาณ '0 น่ว กว'าง /I นว 

หย^ดถกสก ๒ สอก ว่าเบนทิบวนพระโอษ^ของพระพุทขเจ'า ทิพระแท่น 

น'นเบนปลายของเทอกสิลาทิเขาน่นยนออกมา 

เบนแท่งสูงข'างหนิง ตำขางหนิง - ขางสูงน'นว”ดได'สอกกิบ ย”งม่สูงขน 

ไปอกเหม่อนหนงเบนหมอน- กวางสกกบเสษสูงกิบ ต ข'างปฉายสูง 

ร,'0 นิวยาว ตด สอกคบ ข'างบนกว'าง /I สอกเสษ ข'างล่าง ๓ สอก 

เสษ เบนพนครุกระอยู่ แค่เจ'าของบดทองทำบนเบนบ”วรองไว้พํ้นกลาง 

พระแท่นนน จะเบนอย่างไรไม่เหน ดวยผ่าทิห่มน'นคลุมสูงขนไปสํก 

(1^ 0^ 

กอยนงทบคงเบนสิลา 



(X ® 

อก ต ทำเบนกลาย ‘ๅ รปกนนอนคลุมหว เมอ ด๒ บีมาแตทํ เรา 

คามเย้ดจทูถกระหม่อมมายงเดกอยู่ พอเยิยมหน^เขาไปเหนทิคลุมผา 

ตกใจ นิกว่าย้พอะไรกลุมอยู่ในน'น - วิหารทิก่อกรอบพระแท่นไก้น*น 

เบนย้เหลิยม ดข'างในกว่างประมาณ จา ๒ ย้อก มเย้าลิเย้าผน"ง 

หนา ข^างนอกมเฉถยงรอบกวางย้ก '5 ย้อก ยาวคลอดย้ก ๘ วา ๒ 

ย้อก ในโบย้ถแขวนพระบทค่าง ๆ ทิปลายพระแท่นน*นมพระบาทค*ง 

พระปราย้ณางกลงขางถ่าง เบนเหมอนลบแลธนหนิง มพานใย้ก'อน 

ลิตาบีดทองค'งอยู่หลายกอน ย้งเกฅได้แก่ก่อนว่ามาเหนก'อนโคกว่าน 

แค่กราวนมาเหนเบนแคกย้องซกกม ทราบว่าแย่งก”นบงย้กุลพต"ดคกแตก 

พนดาคด'วยฅะก”ว วิหารนเบนของราษฎรกบพระย้งฆ็เข'าก”นท่า 

หน”งย้อจาริกแผ่ย้วนบุญอยูริมผนงด'ก่นคะวนตกได้กดมาแล'ว อยู่ใน 

แอบเปนเดกซ์ ทิวิหารพระแท่นนํ้น หนหน'ก่ฅรงท่ย้ใต้ รอบนอกม่ 

กำแพงแก'ว ฑกษิณรอบมพระเจดยเลก 'ๆ น'อย ๆ หลายองก์ ในรอบ 

บริเวณน้น มวิหารหรอย้าถาดเบนของค'ก่งหรอท่าย”งไม่แล'ว ก่ออิฐ 

แผ่นใหญ่ขนไป เหลออยู่กริงหนีงบ'ก่ง กว่าคริงบ'ก่ง แค่ย้องข'ก่งนํ้น 

ท่จะเบนโบถย้หรอวิหาร ไม่มเครองบน ข*ก่งคะว”นฅกมโรงจากคลุมอยู่ 

โรงหนิง หน'ก่วิหารพรฺะแท่นมโรงระฆงหลายหลง ในอาณา!ขฅนํ้น 

เบนค'นรวิย่อม ๆ ไม่ย้มากนก ขนไปทางขางขวามื้อขนไป มื้กองลิถา 

ม 

คง แล'วมลิถา 4 เหถยมเริยกว่าหินบด ในกำว”นน ได'จด เทยน 

V? 



๔เต) 

รายบูชารอบกำแพงแก็0 เฉตยงพระชิหารแตะนิมนคพระย้งฆ์เมื้องราชบุร 

เมองสมุทรสงคราม กรุงเทพ ฯ แตะพระสงฆทิวดพระแท่นรวม &ต 

รุป มพระชินยมุนเบนประชาน ถวายสบงควรแลวจุดดอกไมเพติงบูชา 

กนหนิง วนนพระอมรเมชาคารย พระกุณาคาริย กบพระสงฆทิฅาม 

มาดวยขํ้นไปห ถาว่าคะถ่วงหน'าไปเมื้องกาญคนมุรก่อน เวลาห'าท่ม 

กริงเขานอน ช]รอท ๘^ ในทิ ๒ แห่ง กึ้อพระป^มเคดยแตะพระแท่น 

ดงรงน ถาคะเทยบเคยงดว่า ข'างไหนควรคะเบนทินไเถอบชา ให้ 

เคริญความเลอมใสสรทชาในพระรฅนฅรยมากกว่ากโเ 

เคยงกนเบฺนอย่าง ‘จุ ในทิพระแท่นดงรงน ตามถอยกาของผูทเชอถอ 

เถ่าว่าเบนเมองกุสินารายถ! บาไมรงของมลตกษฅริย่ 

เสดคมาปรินิพพาน มทิถวายพระเพลิง ทิบ'วนพระโอษ^ และอะไร ‘จุ 

ไปต่าง ‘จุ ทิพูดเชั้อถอกนอยู่ไดดงน กเบนแต่ผู้ทิหลไเตาอยู่ไม่รเหนิอ 
ษ) เ^๓ ร^ I 

31 

กจะฅองเทยบ 

ทพระพุทขเจ'า 

ษ) \^ 

เมร [ค มกเชอกเชอเอาโดยง่าย ว่าเบนคริงคงไป แค่ถ'าผูรคชิา 

ประเทสอินเดย ว่าเบนมชฌิมประเทสแถว คงจะไม่กดเห็นว่า* พระ 

พุทชเจ'าคะเสด็คมาปรินิพพานถิงสยามประเทสน เพราะกำหนดช"ดว่า 

พระพุทชเจ'าไม่ไดใสดจออกคากมชฌิมประเทสเตย อนิงภูมสถานทิทำไว 

ดูกํไม่ เหนจริงอะไรเลยจนสกอย่างหนง 

เจ'าสง ด๒ สอก ด”งผ้ทิถอพระแท่นเคยเชื้อนํ้น ถ'ากิดส่วนให'ประทม 
''ช^.^ บนพระแทนน พระเสยรและพระบาทคงคะเกนพระแทนอยูขางถะกบ จ: 

ต่องถอใหม่ว่าพระพุทขเต่า'^งเพยง & สอกเสษเท่าส่วนใหม่ แต่ถาจ 

น”นเล่า ถาคะถอว่าพระพุทข 
^ ^ ) 



V 

๔๓ 

. 2^ 
ถอเทานน กยาขดกํนกํบกไ)นพระโถหิฅ แต่เดิมเมอมากราวก่อน 

เหินกอนโคกว่าน ครโเมาคราวนเล็กถงไปเบนหถาย่กอนขน เพราะ 

อคริแย่งกนบงถุ่กุถจนตกแฅก แต่อย่างน'นยงโฅเกอบเท่าผถมะตูม 

ถองกอนหรอสามกไ)นประกบกนเขไเท่าเดิม จะโฅสํกเท่าใด เหนวา 

จะออกไม่ได้ อนงทิถวายพระเพถิงนไเ เชิญพระคํพพระพุทธเจไเขไไป 

ในเมองกุถินารายณ์ ผ่านไปอ่อกประตูหนิง ถไพระนกรฅไอยู่ในทิน 

แถว พระพุทธเจาจะมิปรินิพพานริมกำแพงนกหรอ นิเบนเรื้องฅไแหตู 

ของพระแท่นดงรงทิคนนบถั่อ แต่พระป^ฐมเจดยเบนของมพยานหถาย 

สิง ทิกวรเหนว่าของสรไงชไนานแต่โบราณไม่มฅำกว่าพนบ็ถงมาเบน 

ายอย่าง ดงเช่นกถ่าวมาขไงคไเบไงแถ'ว 

กวรจะเชั้อเถอมใสว่าทินิเบนทิบรรจุ พระบรมขาตูของ พระพุทธเจไ บไงเบน 

แท้ ดไยเวถาทิสรไงน'น ไม่ชไนานกว่าเวตาทิพระพุทธเจไเสดึจปรินิพพาน 

มากนก เพยง ๒10๐ บีเสษ ผูทิสรทธาเถอมใสกงจะรกษาพระบรม 

ถไ 
๘ I 

อนมาก ,มทิเทยบเกยงไวหถ' 

ธาตูไว้ไดไนถิงไดไ)รรจุพระเจดยองกน เพราะพระเจดยองก์นมิใช่เถ็๋ก 

นไ)ย กงจะมสิงสำกญอะไรทิบรรจุแถวจิงไดไรไงขนเบนแน่ ถงโดย 

จะเชือเอานิทานทิเล่าว่าพระยาพานตกพระยากง ไดสร^ 0- 4- ^ * างกยงเบนอนเชอ 

ได้ ว่าในเวถานนมพระอรหนฅท้เบนผู้ร้มากยไอยู่ - เพราะในเวถานน 

พระพุทธสกราชไดกล่าวไว้ว่าล่วงแถว 0บีเท่าน'น ซำม่คาถาว่า 

เยธโ)มาเหตูปปภวา ทิใหสอบสวนไดแน่ว่าเบนแบบเดยวกโ) ก!เกรง 

กษํศริยสรชรรมาโสกราช มเรองราวปรากฎอยู่ในคำประกาส ทิได้ 



๔๔ 

ต่อซนค็นด^ยกํน กดมาโนแอบเปนเดกช ถาจะเทยบดในการซ”นต่น 

ว่าเบนทิเจดยฐาน เบนรูปสถปกด หรั่อเบน.รูปแท่นก็ด อย่างโด 

อยางหนิง เสุดแคเบนเจดยฐานแตโากกวรเบนทิโห้ก่อเกิดกกามเถอมโส 

โหระถิกถิงกณพระพุทชเจาไดทุกอย่างกึจริงอยู่ แต่เมั้อนิกถิงกวามซิง 

เหนซดว่าของไม่จริง เส่าเอาเบนจริงฅามชรรมดาของกนหบาตาเถอน 

ดงน”น กเบนทิน่าหวเราะไม่เบนทิย้งบระงบได้ แต่ทิพระปฐมเจคยน้น 

ไม่มชิงไรซิงจ ะเบนทิน่าหวเราะ เบนทิกวรข้กการบูซาดกว่า ทิพระแท่น 

ดงรงนอย่างหนิง แต่ชรรมดาคนไทย ‘า เรา มกจะถอการทิขถงกด 

ชิทชต่าง ๆ มากกว่าทิถั่อพระพทชคฒโดยแท้ ถ\หนเจดย1านแห่ง 

ไรไม่ขลงต่กดชิทชกไม่โกร่จะนบถอ- ถ'าแห่งโดมกำเต่าสอว่าขลงคํกด 

ชิทขอย่างน'นอย่างนั้ กมกจะคํรทชามากขน เหมอน}5นงทิพระแท่น 

า า 

ถ'าแห่งโดม่กำเต่าตอว่าขตงคํกด 

เรั้องหนงว่าแขกกนหนง ดงรงน มเรืองราววิเคํษต่าง ๆ หลายอย่าง 

ขนมาเทิยวว่าพระแท่นสบายน่านอนเต่นน่าอยุ โถหิตออกจากปากออก 

จากจมกตาย เรืองหนิงว่านำบ'วนพระโอษฐน^ ถาเบนตาแดงหยอดตา 

หาย อย่างหนงว่าหินบดน”น ถ'าบดโบไม้โด ๆ ไม่ว่า ถ'ากินเข'าไป 

เบนยาท^สน อย่างหนิงว่านำมโ)ตามตะเกยงทาบาดแผถอนโดหายหมด 

อกอย่างหนิงว่านบข^บนไดทิขนเฃาถวายเพชิงนท้)โดเท่าโด อายุผู้น่น 

จะยื้นไปเท่ากบข”นบนไดทินบนโ) อกอย่าง หนิงว่าถาผู้โด เดินไปหลโ 

มณฑปน*นหน่อยหนิงจะพบเมองลบแถกถํบมาไม่ได้ และต่นไม้โนฤดู 
4^ 0^ %^ 

แล'งเบนข รรมดาโบกร่วง เห็นกโ)ว่าเบนต'นไม้เคํร'าโ(1ก หญากแหง 



/ 

คำเล่าคื้นเฅินกนดงน มหตาย 
-0 ๙ I 

เวถาทิทตกระหม่อมเย้ด'จอยู่ 

กรมท่าได"จดหมายเรื้องนไคํมาก 

เจากุณ 

การเรอง 

งอเพราะร"องไฬย้งย้ารพระพุทชเจ"า 

ย้งหตายอย่างนกพรรณนาไม่ถ"วน แคถาจะถอเอาการปาฎหารยฅาง ๆ 

เหล่านเบนการจริงบางแล่วทิพระป^มเจดย่ กมปาฎิหาริยหตายย้งหตาย 

อย่างเหมอนกโเ มรย้มย้ว่างเบนดวงบ"างย้ว่างไปท่งองคบ'าง ใน 

คริ5เรากอยู่ทิน^ได้เหนบ'างกม 

ได้กดตงแอบเปนเดกซ 

ปาฎิหาริยรื้หล่าน ถาผัมบญญาคิดตริกฅรองแถ"วกมกจะไม่ใคร่เชึอถอ 

แต่ทิว่ามานคามนำใจคนทิมกจะนไเถื้อการปาฐิหาริย'คาง ๆ ให้เหนว่าทิ 

พระป^มเจดย์กมปาฎิหาริย'มากเหม่อนกน น่าเชอกว่าปาฎิหารทิหรื้อว่า 

กนพระแท่นปาฎิหาริย เพราะว่าปาฎิหาริยน่น์เจาแผ่นดินไดโย้ดจอยู่ในทิ 

น^กมแค่กุณวิเย้ษของพระแท่นน มเหมอนกไ]พูดกบเดกกม ไม่ค"อง 

อริบาย แค่ถงเราได"พูดฅิเคยนพระแท่นผ่ายหนง ย้รรเย้ริญพระป^ม 

เจดย่ผ่ายหนิงดงน ใช่ว่าจะคดค'านคิเคยนเย้ยว่าพระแท่นดงรง ไม่เบน 

ทิควรบูชานไกมิได้ เพราะย้งใด ๆ กด เบน)/!รองทิจะเคื้อนใจ จะ 

นำใจให"ระตกถงพระพุทชคุณได้ ย้งนํนกเบนทิควรบูชาทุกอย่าง เพราะ 

เราไม่ได้ถึ้อตามความปาฎิหาริยย้กดย้ทขของย้งใด ๆ ว่าเบนพระพุทขเจ"า 

แห้ไม่แห้ หรื้อย้บมาแค่พระพุทขเจาแห้ไม่แห้ ดงคนบางจำพวกทิเห็น 

ไปว่าการเคารพไหวโาราบพระพูทชรปนน เบนไอดอตะฅารื้ จำเพาะ 

เจาะใจจงจะบูชาย้งอไน"น เมอยู้ใดนิกดงนผู้นไเบนผู้นกผิดโดยแห้ เบน 

ผ้ไม่ทราบย้งใดเตย เอาแค่ตามเคอะของฅวให้คนอนพตอยเคอะด’วย 

# 



๔๖ 

^8, 
หรอย้งอน ๆ ซิงเบน ผูทิรูอยูทวถิงจะไห0กราบโนทมพระพุทชรูปสถป 

เจดย^าน หรอจะไหวกราบโนทิแจโ! โนชายกาทิไม่มเจดย^านกด 

ฅอง'ส่งโจระถิกถิงกุณพระพุทชเจโ แส่วไหว'กราบทุกครโทุกคราว แถะ 

พระแท่นดงรงนเถ่ากเบนเจดย'';^านอ”น ด ซงควรจะส่งโจระลิกถิงพระ 

พุทชเจโทิปรินิพพาน โนเม่องกส่นารายณ์ ทิบารงของมตถกษฅริย ก 

เหมอนหนิงไดไ!มส์การโนทินโแหม่อนก”น ทิงพระป1มเจดยเส่ากเบนทิ 

ควรบชาเพราะเบนทิควรเชั้อว่า 

พุทชเจโ 

คณพระพทธ 

เบี่'น'ย้ถูปทิบรร'จุพระบรมชาฅุของพระ 

เจดย^านต่าง 'ทุ ยกไวโบนเกรั๋องชกนำโจโห้ส่งไปร ะถิกถิง 

เจโโดยง่ายขนกว่าทิจะนิกเปส่า ทุ เพราะดงนน 
^ 0^ 

ถา 

เบน เจดย''^านแห่งโดความเบนทิเชอ ทิเต็อมโ'สเพราะม่หถก^าน 

พยาน'นำคญได้กมแรงจะชก'จูงความเซอมโ'สโหไากขน ชิงว่าเปรยบ 

เพราะจะโหไบนประโยชนิทิจะได้นำความเถั้อมโ'สเท่านน เทยบมาดงน 

โช่จะว่าพระแท่นไม่แท้ไหว้ไม่ได้บุญ พระป^มเจดย''แท้ไหว้ได'บุญนํ้น 

ก็มิได้ ส่าเบนเจด้ย^านแห่งโด ทุ กด หริอไม่ม่เจด้ย^านก็ด้ ยูโด 

ม่นำโจไหว้ดก็จะมอานิส์ง'^ ส่าไหว้ไม่ดกจะเหมอนกบเดินไกว่แขนเซ่น 

เหม่อนกน 

วนทิ ๘ วน 4 จ ๒ คำ 

พระแท่นขิมามณนาคฟิวา'^ดิ 

คนยำร่งเทอมอเมฅเตอริ '0๘ ออกจาก 

โมงหนิงกบ ๑๘ มินิฅ ได'ออกเดิน ทุ 

ช'าบ'างเริวบ'าง ถิงพลบพตาบานนอย ๓ โมง ด๒ มินิฅ รวมทางฅํ้งแต่ 

พระแท่นถิงบ'านนอย เ^น เดินย้องโมงกบ นาท เบนระยะ 



๔ 

ด 0 ๐ เ'^น ต่อ นาท เดินช็ากว่าทุกวน พกอยู่ทิน*นค!หนิง 

ไดกวามว่า ไปคอยรบกนอยู่ทหนองข่าว จงขนรถออกเดินต่อไป ๓ 

โมง ค๒ มินิฅ ทาง ด00 เย้โแค้ษ ถงหตํก 4๕0 เบนพตบพตาหนอง 

ขาว เมอถิงน^ ๓ โมง ๕0 เดินไป เอ๕ มินิฅเท่าน^ หยุดพกทิ 

หนองขาว จนบ่าย ๓ โมง ด๐ มินิต ออกเดินจน 4 โมงกริงกิงถิงท่า 

ทาง ๒๕0 เย้*นหย่อน เดินโมง ต กบ ๒0 มินิฅ รวมทาง ๓1๕0 เย้น 

เดิน 4 โมงกบ ๓๙ มินิต กิดถวกนเดิน ต0๐ เย้*นต่อ ๓๘ นาท เมอ 

ออกจากพระแท่นดงรง มา ๒ ข*าง่ทางเบนคนร"งบ*าง - ต่นิไมิอน ๆ 

บ*างใบร่วง หญ*าย้งหนทางเบนผุนท่วนกบม*า ถ^เบนรถเดินจะตำบาก 

มาก มาหน่อยหนิ้งถิงท*องนา เบนนานาฝนกนนาคา ๆ แตะเว*นเบนบ่า 

ในตอนต่อมาผุนค่อยน*อยตง เมธเกอบจะถิงบ*านน*อย มท*อง 

มเรอนหถงคามุงแฝกอยู่ย้องข*างทางหตายหตง ข*างขวามิอ 

ทางทิมามพระย้งฆมาน"งคอยชยโเโคประนำมนฅ เรารบนๆมนคใเถ*ว 

ไปทิพตโเพตา เมึ้อมาเกอบจะถิงพต”บพตาไดิ ข่าวว่าเจ*าเข่ง^'*^"’^ตกรถ 

ชำระ ดูไม่ร”บ ‘ๅ แต่ว่าโดดถงถงย้บพยาน ออกจากบ*านนอยไป 

ท*องนาคตอดยนถิงหนองขาว ทิหนองขาวน่นเบนบ*านหม่ใหญ่มาก แตะ 
, . I 

มาบาง 

นาอก 

เบน 

เห็่นพระปรางกโบย้ถใหญ่ มค้า,ตามุงกระเบองใหญ่ก็ม 

ปลุกแคร่พระชยนโค มราษฎรมาคอยอยู่มาก เราไปถงพล” 

กุณย้รวงค้ก”บนายห่มิว 

ทิริมหนทาง 

บพตาพบ 
/ตเ4^ (1^ 

คอยอยุทนน พถบพตาทำเหมอนก”นกบบ*ๅน 

ตเ๓. พระวงค้เชอ พระองคเจ*ายิเข่ง. 

ฟ่4. จ่ายวดยค้ย้ถิฅย์ (หมิว) 



๔๘ 

นอย แค่ทินิมอออมะเมนค* มค'นฅะโกสองคน ทวงท เหมื้อนไม้คิด 

มกถวยไม้ดดงามดทเดยว ปถุคอย่ I® ขำงบนได แตะม คม้เไม้อนอก ดดงามดทเดยว บตูคอยู I® ขางบนเด แถ; 

หตายคน พถบพตาน้นทำ 19) หถงเท่ากน หลงหนิงเบนขางหน^ หต"ง 

หนิงเบนขางใน สามหองเฉถยงรอบ ทํงสองหลง ทำโถง ๆ มร*วไม้ 

รวกตอมรอบ พถบพตาทิหนองขาวหนหน^ไปคะวนตกเฉยงเหนอ หยุด 

พํกอยูทิน*นกินข'าวเขำเวตา (1 โมงเค้ษแถ'ว กินแค่ของหวานอกนิดหน่อย 

ทิบานหนองขาวนราษฏรมาหาประมาณสก ๒0๐ เ(1ษ เบนผู้หญิงเดก 

ทงน^ พวกนเกยมาเยาแค่กร^ทตกระหม่อมเสดจมาเมือบีชวดฉสก ของ 

กำนลนนม ข'าวหลามกบ ข'าวโพด ทุกราย ไดข'าว หตามหตาย ร'อยตำ 

ไดไเ'จกเงินให้ทํวกโแหมื้อนกราวก่อน สนทนาปราสรยกนคามเกย ชาว 

บ'านพวกนกล'ามาก ร'องกล่าวโทษมุตนายไปค่าง 'ทุ ทิบานหนองขาว 

นเบนบ'านใหญ่ มื้ข'าวมนามาก เมือมาเหนขอนข'าวยงกองอยู่ไม่ได้ 

นวดมาก แตะเมืองกาญ'จนมุรกได'อาสยขาวบานหนองขาวบานน'อยใช้ 

มาก แค่บีนค'นมื้อน่ามากทำนาไม่ได้เสยหมด มาทหถงนำถดตงได้ 

อาคิยฝนปลายมื้อ บ'านนอยได้ขาวเคมภูม แค่บานหนองขาวกต'าเสย 

ไปเสยแค่ช*นก่อนบ'าง กร*นทำทหลงไม่ทน ได้นอยกว่าทิบานนอย แค่ 

ในเมืองกาญจนมุรในบน ขาวมพอกินไม่คองซอขาวเมองอน ทุ น*า 

บีนข'างแถบนมากเบนอสจรรยนงิา เมอก่อนได้ว่าไว้ทหนิง ว่าได้เห็น 

กราบน่าประมาณสก ๒ สอกเส่ษ กร้นลงมาขางแถบกาญจนบุรทางน 

เห็นคราบน่าสงขนไปประมาณ สอกเสษ & สอก แค่น่าข'างราชมุรึ้ 

คฮคำภาษาธงืกถษแเ/ลว่า ตบแต่ง า/ร5;คไ/!/ระคามากกว่า 



๔ซึ่ 

กาญจนบุรน ขนกเรวนก ตคกเร็วนก วนหนิงขนค้อกแ1ษ ๒ ค้อกเค้ษ 

จงเบนทิทำนาไม่ใคร่จะได้ด ข'าวไม่ใคร่จะ ตด วน ^ วนกึแหง 

บุรมากิ 

ไดออกไปเม่องอื้น กินพอ ๆ กนแต่ในเม่อง มกจะตองซอข’าวเพชร 

นโดยมาก ออกจากหนองขาวเราขิรถมา ในตอนนผุ่นเหตอ 

ประมาณ น์งมาในรถหายใจไม่ออกเล่มอกบน”งในตู้กระจก ต’องร’อง 

หามานาเปติยนขนขิม’าก่อฺยยงชํวกว่าขรถ 

ทรายล่ขาว ‘า แดง ต’นไม’รายห่าง ‘ๅ เบนต’นเถ็กไม่ใหโ!) 

ขนกว่าทางทิถ่วงมาแต’ว เหมอน กนก”บ ทางทิมา จากเนื้อง ราชบุร็ถง 

กาญจนบุรพ'นหถํก ๘0๐ มาแตใ■ง กิงบ’านทายเมองมไร่ ๒ ข’างทางจน 

ทำเบนไร่ยาล่บมาก ไร่อ’อยมบ’าง ยาล่บทินเบนล่นก’าออกมากเหมอน 

มากิงตอนนเบนบาหญ’าเคยน 
4 2^ ห เ* 

กน มหตายพนชุ แถวจิงจะล่ม่ให้ไดความ มากิงทิท่าทำเนยบล่มเด็จ 

เจ’าพระยาเก่าจดไวกอยร”บล่มเดจกรมพระ พระยาอภยรณฤทปี^”'^^ พระ 

ยาประภากรวงค้ ก”บผูอนบ’างคอยรํบอยูทินน ตงมาตามทางฅติงฉวย 

ถงท่าจะตงเรื้อ พบล่มเดจเจาพระยาอยู่ทิน*น เรอเรายงไม่มาถง คขิ)ง 

ตงเรื้อ 4 แจว ของล่มเดจเจ’าพระยา ข’ามมาค่า.ยหตวงผงตะวํนตกใน 

แม่นำ มหาดทรายล่ง คถิงท่องคุงทิเราตงเรอนํน ล่งกว่านำประมาณ 

01 วา 4 วา ล่มเดจเจ’าพระยา กณล่รวงค้ ตามมาทิพถบพตา บ่าย ^ 

โมงกินข’าวกตางวน เวตา & ทุ่มเขานอน ปรอทอยู่ ๘๒ เห็นจะไม่ 

๘&. พระยาล่หราชฤทขิไกร (แย’ม) 



๔0 

หนา'วมากกว่าวนก่อน 

เตอนพอนเคมท 

กินข็าวกถางกนอกทหนิง เวตากินขาววนน 

ฌ่ยหลวงพึ้องกาญรนบุร 

วไเทิ ๘ วน & ว เย กำ ว"นน นอนเรื้อยค้บายไปไม่รู้ว่าเชามด 

เทอมอเมฅเฅอรเก่าไ7 ’ คึนค่อ เย โมงเช'าเห็๋นปรอท ๘๐ กวน แค่กรม 

นเรคํบอกว่า ๖๘ เหม่อน ๒ ว"นมาแก่ว เวถากตางวนร'อนจดปรอทกง 
ฟ่'0'' 

๘& พระยากาญจนบฺร*-') พาพระขิทกษพถขนข *'*^''*''*^ กะเหริยงกองก”น 
า 

หถวงอะไร นายกองจนเขยตู่เบนก่วย แถะพระปนค้ดิ^บด( พระ 

เตถะภมิบด 
31(?^ I 

รฅน น์งพูดอยู่กบกณํ 

*- \จ'าเม่องก่าขนุน เจ'าเม่องท'องผาภูมมาหา พระยาตุดา 

เจ'าเม่องกาญจนบุรเก่า มของมาให้ด'วย 

ตุรวงต พระยากาญจนบุร แถะใกร ๆ อึน ภู เจ'าคุณมาหาเวตา 

บ่ายโมง ค แจกเตอผู้ทิมาหาบ'าง แถวเขามาข'างในพบกุณพถอย^'^'*’^ 

ตเ'ฮ. 

ต)ตเ. 

๓)(ส่. 

ต)๕^. 

(ส่ ๐ . 

พิเ(ห. 

พระยาประติทชิตงกราม ผู้ว่าราชการเมองกาญจนบุร 

พระพิทกษพตขนช 

พระปน^ดิ^บด (ผู้ว่าราชการเมองก่าขนุน) 

พระเตตะภูมิบด (ผู้ว่าราชการเมองท'องผาภูม) 

พระยาตุดารคน (ผู้ว่าราชการเมองกาญจนบุร, กนเก่า) 

คุณพถอย บุครตมเดจเจาพระยาบรมมหาประบุรวง^ 



หยาด*''^ ^ พรอม^'^'"^ มาหาอกนงพูดอยู่ตามข!รมเนยม แล็^ตงมากิน 

ขาวทิท่าอาบนำเยน'สบายกว่าบนบก ตงมานํง]นแกร่กซางนำ ให้เทวญ 

เขยนหนงสื้ออยู่เคยวน นิกว่ากำวนน จะว่าควยพถบพตา'สกหน่อย 

แค่เดยวนว่าดใวยทิอาบนํ้าเ'สยก่อนเถิด มุมก่ายข’างทิสฅะวไ!ตกเฉยงเหนอ 

ปตกพถบพตาตงไปในนา'สองหตง ห่างกนแค่มฅะพานเดินตถอด หล์ง 

ถะ ๓ ห’องเฉลยงรอบก'นิร*วไม’รวกรอบ มตะพานตรงหน’าพตไ]พตาออก 

ไปถิงริมร'ว'ถกกรงท'ง'สองพตบพลายาว ๘ วา กอแปตว่าตรงนไ!กว’าง 

แค่หน’า พถไ]พถา ไป ๘ วายาว ฅถอดทไ ๒ พตไ]พตาประมาณ สํก เย& วา 

มชานด’านหน’าฅรง ขางนอกกวาง 4 สอกเคํษ 'สำหรบนงเล่นริม 

นไ หริอตง เริอ เล่นได้ ม ปะรำ หน’า พตบพถา คิดกนทไ เอ พถไ]พตา 

กว’างประมาณ & วา ฝาก'นิกถางเบนข’างหน’าหถง ต ข’างในหถไ ต 

นำในใฅ’ปะรำถิกเพยงเข่า พนล่างเบนกรวด นไใสบริ'สุทขเย็นเฉยบ 

กินจเ!สนิทดนก ทถกระหม่อมท่านรบสงว่านำแกวใหญ่นสเหถั่อง แกๆ 

นํอยสเขยว ได’ทรงตกมาทดตองว่านำสองแกวนประสมกนเข’าแต’ว เบน 

ด้กินไม่มโทษเตย ให’พระยากาญจนบรคกส่งเข’าไปกรุงเทพ ก เบน 

น่าเสวย 

อนงทิอาบน่านแลคูไปข’างผงฟากข’างโน’นิ เห็นภเขา'สูง ‘า เบน 

เทอกกนไปสองตอน ๆ ข’างเหนอ ฅํงแค่เขาพุรางเบนเทอกฅถอดกนมา 

๘๒. หยาด ภรรยาสมเดึจเจ’าพระยาบรมมหาสริสูริยวงส 

๘๓. พร’อม มุตรพระยาสหราชฤทขิไกร (แย’ม) 



^]2^ 

จะเรยกเขาอะไร■บางเราไม่รู้จก ขาดคอนมาจนทิ(1ตะวนตก เหนเขาพุ 

พระเขาช่องกระบอคิดก^นเบ็๋นเทื้อกอกเทื้อกหนง ทิริมผงนำตลิงสูง ๆ 

บางแห่งกพงทถายถงมาบ'าง 
I ^ 

ม่คนไม้ใหญ่เล็กปกคถุมตามปรกคขรรม 

ทิเบนน^กใสไหถเชิยวคูสบาย ดาเองดงามด ทแมนามหาดผดอยูบาง 

น”ยนตาด อนิงวนนได้เหนพระอาทิตยตกถงตรงเขาพุพระงามนก น”งคู 

เพลินเหมั่อนหนงกบดูบกเชอ*จนพตบกลบขนมา อนิงเมื้ออยู่ทิท่านำน'น 

พระสจจาเอานางเกงยิงได้ไปให้ตวหนิง แต'วถาว่าจะไปนํงห'างยิงเสอมา 

ให้ ยอมอนุญาตใหโขาไป นางเก'งนให้ไปเยอ*^'^ ^ ไปต”ดผ่าเอา 

หนงทำรปไปไว้มิวเซยม แต่พระยาภาสกรวงสกำราม จะนํงห'างยิง 

เสอมาหถา'ยบีหตายกราว ทิไปเทียวแตวจนบดนยงไม่ได้เสอสกต”ว 

เก็ย”งไม่ได้ไปถงสกทื้ 
0^ ^ ^ 0^ (/เ I 

เยง เมหน าว I แคหางกยงเมเดเบถงสกท ต เวตาวนนจนยามหนง 

พลบพลาหนหน'าทีสตะว”นออกเฉยงเหนอ แปตนกราวนกล'าย'พุก”บ 

คราวก่อนเย์นแต่เปถยนแปลงบ'างเลกน'อย เดิมท่องพระโรงมุขอยู่ข'าง 

ใน กรงนท่องพระโรงเบนตรมุข อฒจนทร์ขนมุขหน'า สองข’างใน 

ประชาน &. ห'อง มุขสองหองเฉตยงรอบ ก่นฝาตามเฉถยงสามด'าน 

เฉลยงขางในเบนทีเถาแก่ ต่อเข'าไปเบนพนม 

เพดานผ'า บนไดสองข’าง พลบพตาทีอยู่เบนจครมุข & หอง มุขหน'า 

มุขหล”งข'างตะห'องเฉตยงรอบ กนหองในประชานตลอดถิงเฉลยงด'าน 

หล”ง ข'างตะสองห'องสามหองทํงเฉลยงกถาง เบีดโถงลิงมุขหลง เฉลยง 

ห”วท่ายเบนหองเกรื้อง 

^ไ]ภาพ 

๘4. มิสเตอรไปเยอ ฝร”งออสเฅรยทีมารบราชการ 



ดานหน็าพีดโถง 

เรองเดยวกนกบ พตํบพถา ทึ๋พง-ะแท่น 

ทิถายเธิงกถอนบวเหมอนกไเกไ]พตโเพตาโนโเ มแยงเขยนตาย 

กาง-ตกแต่งโนพระทิน”งเบนผี่มอพระยาคํรสรร'าชท่า 

แต่บาง สิง มอออนเมนตกว่าทิ 

โท่ 
เบนเสาประดบเสาไม้ พนกท่องพระโรงหวายขดเบนแกไชิงดวง ยนง 

ท่าเหมอนผนงปนบีดผาตายวิถาส มกรอบแตะเชิงยนงช่องกระ'จกขิงควย 

ผไโปร่ง มทุกระยะหไ)งประคู ตงกบใช่บานไม'จริง กถงเชอกมม่าน 

สองไข ตามระวางเสามบานผไแดงตลอด ทิบานหนไต่างน”นท่าดวย 

ไม้ไย่เอาอย่างบานไม'จริง ทิกระดานกรุโชไเผง ทิเกถดกท่าดวยไม้ไย่ 

มกลอนไม้ไย่ท่า เหมอนกลอนทอง 
I 0^ ๓ 2^1/1 2^ 

เชฌ แฅบว 

ม้โท่ะ 

ชกบีดธกเบดไดไหม่อนบานไม'จริง มกถอนไม้ไย่ท่าเหมเ 

เหถื้องใช้ได้ดอย่ พระทิน”งขไงในคลไย ๆ กบขไงนอก 

พระยาเถยเหม่อนพถบพถาโน'น แต่พน”กรวใช้เหลกท่งสน 

เกไอต^บไง ดทิพถ”บพถานไเกเหนว่า แกช่างประคิษ^ประดอยท่า 

จนงามเหม่อนอย่างก”บโรงเซยเฅอร*น่าดูอยู' ในบริเวณรอบพถบพถา หนไ 

ท'องพระโรงเบนโรงหมอเรอนเจไ ทิทหารอยู่รอบไป มสนามหญา 

เบนสวนปลกต'นไม้มเสาชง ต'นไม้ทใหญ่ ๆ มกระถางท่าด'วยไม้รวก 

กองสิตา ในนไทิโคนต'นเบนภูเขา ขไงในมร”วค่ายสกดเพยงหถไท'อง 

พระโรง ขไงทินอนขไงทิสฅะวนออกเฉยงใต้ เบนทิส,วนมแต่ต'นไม้ใหญ่ 

เบนพนราบ ขไงหถไพระทินไมเรื้อนใหญ่หตไหนง เรื้อนแถวยาวไป 

สองแถว ขวางสองแถว ขไงทิอยูขไงตะวนตกเฉยงใต้ เบนตำหนํก 

เสด็จยาย แตะเรอนเจไนายมร"วก”นต่างหาก รอบค่ายมรื้ว์ค่ายบกด'วย 

IVงล๕คร 
* 



แ^าไม้ลูกเคงรงเค้ยมปสาย 

ก่ายน้นดานหน๎ายาวย้ก ๓๓ วา 

ฅร'งวดญวนขามคามเดิม ทิท่านำมทถบพตานำและคะพานขนลง วนน 

เรอเรายงไม่มาถิง แก่เรปิบรรทุกเข'าของทินายจ่ารง*■'^ ^มาถงว”นนน่าย 

โมง เราเหนว่าเรอใหญ่ทิเราจะขนไปโทรโยกคงจะลำบากเบนแน่ 

ถ'าขดขวางอยางไรก็ไม่เบนไรเรอแหวด 

ก็ม่มา เขดแก่ยนไม่ได้ จะฅ็องน”งเบนง่อยไปหลายวน อน็ง เมือเรามา 

พกทิพลํบพลาห'วยกระบอก พวกกะ■เหริยง ๒ กน ๓ กน มาแค่แขวง 

สุพรรณบุรเข'ามาหามหางนกยูงแตะพกแฟงมาให้ ถามวาอะไรมนบอก 

ว่าของเสวยได้ ไถ่ถามกนถิงไถฟ ของกะเหริยง บอกว่าทิอยู่นโ)มอยู่ 

๕ หล”ง '5 หถงเรอน ยกย'ายไปเพราะกตวเหศุค่าง ‘ทุ บ'าง แค่ไม่กล”ว 

อะไรเหมือนผ็คาษ ถ'าเบนขนในบ'านสกกนหนง กพาก”นหนหมด ทง 

แค่คนเจ็บไว'กนเดยว เราจิงชวนว่าให้ปถูกผีเสยเถิด จะให'หมอสาย 

ปถูกให'^ มนว่ากล”ว เรากอชิบายให้ม”นพงว่าไม่คิดกน ปถูกแผลไหน 

สุงประมาณ 'ะ) คํอก ทิมุมเบนบือม 

คโอยู่ทิหวแหลมเหนอเมองผีงฅะว”นฅก 

{๓ เมง 

แค่ขนมานิยงขนมาทหล”งเพอน 

'เ^. 

เบนแค่เฉพาะแผลนริ) ดูกย”งไม่สูจ ะเชอถ่อ ค่อเราบอกว่าควเราเอง 

ได'ปถูกเหมือนก”น แขนย”งเบนแผลอยู ไม่เบนอะไรเลยร”บประก”นได้ 

จงไดโชึ้อร”บว่าจะยอมปลุก ’ แค่เวลานํนหมอสายไม่ได้มพ”นซไปด'วย 
I 1X \ ■ ม่ม่V , 

เราจงได้น”ดิว่าให้พาพวกพ'องมาทิพระแท่น.จะปถูกให้ มนย”งถามว่าจะ 

๘2. พระยาอภยขิพิข (สุ'น) 

๘'ะ). พระวงสเขอ พระองกเจาสายสนิทวงส 



ดองเย้ยอะไรบางหรั้อไม่ฅป็งเต็ย คร็นวํนนหมอย้ายมาริโปดว่า พวก 
? 0-^ 

กะเหริยงน้นไดมาปลูก ด๖ กน . ม่ขปเทยนมาบชาหมอด"วย แดมน 

บอกว่า มาด"วยกํนประมาณย้”ก ด๐๐ มาพบทพหตวงเข'าฅกใจพาก"น 

หนไปเย้ยหมด เหตื้อไดมาปถก ต^ กน หมอย้ายได'ย้อนวิชปถกให้ 

คนทิมาน"นไปปถกเพื้อนกนฅ่อ ๆ ไป นแถะเรากตวอยู่หน่อยหนิงว่า 
3) I 3) 

ถ"ากะเหริยงผ้ทิจะไปปลูกกนอกฅ่อไปนน ^ ถ"าใปทำย้บปตห้)ปลูกไม่ขิน 

หรอเอาพนชุ หนองทิไม่ดมาปลูก เบนฒาษจริง ๆ ทโ]มาจะเขดเย้ยไม่ 

ปลูกอกต่อไป แต่ก็่ไม่เบนการยากเยนอะไรนกทิจะปลูกย็ - ถ"ากะเหริยง 

พวกเหถ่าน กนเกยกโเทิปลูกผีได้ เราจะเบนทิยินดมาก 

ค่ายหลวงเมึองกาญ1นบุร 

ว”นทิ ^ วน '5 ชุ^ ๒ กำ ' ทางซิงเรามาเทิยวกราวน เบนทางเกย 

มาแถ"วดตอดจนทิงเมื้องย้งห้ กอด"งหนงแค่พระป^มเจดย'ดามเย้ดจทฉ 

กระหม่อม ไม่รู้ว่ากิย้บคร^นบไม่ถ"วน' แค่ดวไดมาเองนน 

เณรกร*งหนิง เมื้อบมะเย้งเอกย้กกํกราช ต๒๓ด กราวหนง มากรํ้งน 

เบนทิย้ามทิดวไดมาเอง แต่ถ"าจะรวมท"งดามเย้ดจด"วยไม่รู้ว่ากิมากน'อย 

ทางด*งแต่พระป^มเจดย'มาพระแท่นดงรง ถิงกาญจนบุริน ได"คาม 

เย้ด็่จหถกระหม่อม เมื้อบชวดนิย้กย้กราช ด๒๒'!? กราวหนิง 

อกกราวหนิง เบน ๒ .คราว 

ทิเมองกาญจนบุรน ไดคามเย้ดจมาเมอบชวดน*น์กร*งหนิง 

เมื้อบวช 

เทิยวน 

9 



I 

๕๖ 

เองเมอบ็Xะกาเมญจศ้ก (^กราช ค๒๓& ฅถอดจนถิงเมองสิงหคร”งหนิง 

มากร”งนเมองกาญจนบุรเบนกราวทิ ๓ เมื้องสิงห์เย์นคราวทิ ๒ แต 
. 'ร่^..!-/-... / ,1^ I 1 1 I 

ต่อขนไปนนยงไม่เคยไปเซย ทกาญจนบุรน มทเทยวอยู ๒ แหง ๓ 

แห่ง เราได้ไปเทิยวแถวทุกแห่ง ทิเทิยวไกซทิลุ่ดนํนเขาพุราง ข'ามฟาก 

เหมอนเมอถงมา ไปจากก่ายหถวง ขนทิท่าวดเหนอเทวข้งฆาราม 

เมอวานซนน ไปทางอก ^0 เห่น ขิมาขนไปได้บนเขามาก จนเกอบ 

จะถิงพุรางจิงคองถงเดินไปหน่อยหนิง ทิน่นมสิซาเบนรางนำอยู่ไม่ใหญ่ 

น”ก นำในน”นโสเยนวิดเท่าใดไม่แหง ต่อไปทางเคยวกนน'น แต่แยก 

กนไป ถิงหนองบวถาดหญาจนถิงเชาชนไก่ ทาง &๙ว เห่น ฑิถาด 

หญ่านมหญ่ามาก ถ'าจะเซยงช'างข้กกิร'อยกเซยงได้ เบนทห่าก”ญใน 

การฟิก เมื้อเราย”งทำฟิกอยู่กบพม่า กองท”พเราค”งรบหรื้อกองท”พข'าฟิก 

จะมาคง กมกจะชิงเอาทินไว้ในกองทพ ด'วยเบนทิอุดม ได้ 

ปิาคํยเถยงพาหนะในกองทพได'มาก ทิเขาชนไก่น^ เบนทิเม่องเก่าย”งม่ 

วํดร'างอยูทิน์น ว่าเบนวดของยายทองประฟร แม่ขุนแผนย้ร'าง ยงแซ 

เห็นเบนพระปรางคบ'าง เบนรากอิฟหกพงอย่ วดนนเบนวดเบนแน่ 

แต่จะเบนของยายทองประฟรื้หรออย่างไรไม่ทราบ พถบพถาไปคงอยู่ 

ห่างเขา ^1๐ เห่น ^0 เ'สน ตรงทิวด เราไม่ได้ไปดทิเขาไม่ทราบว่า 

เบนอย่างไร แต่เหนว่าจะไม่เบนอินเฅอรเรสคิงอนใด ผู้ทิไปก็๋ไม่เห็น 

มาเล่ามาชม ตรงบานเขาชนไก่ออกไปหน่อยหนง เบนถำนำเรื้ยกว่า 

สำฅะเพน ตรงน”นกองทพมหาอุปราชาขามมาฅเมองกาญจนบุรื้ ไพร่ 

ชิ
.ช
ิ 



เ 

^0ว) 

พสมากนก ในคร้งน'นมโ(าสงแสะกำร่ายโนถิถิฅเกสงพ่าย ไดกล่าวถง 

ตำราเดิมน เมื้อมหาอุปราชาข็ามพส ว่า 

ล่'านนเรนทรสมญา มหาอุปราชราม'ญ ชก็ให้เร่งผํนพถผาย 

ย^ยมาโดยทางเถปิน ทิพหน*าเกตื้อนพถเดิน ถุตำฅะเพินบมิหิง จิงพระ 

ยาจิฅฅอง ให*พสกรองเวฬู ปูเบนสะพานผ่านชถ เร่งเดินพตข*ามฟาก 

มากนกรกงกาม. 

ทิลำฅะเพินน ไม่ห่างกนกบเขาชนไก่กิมากน*อย เห่นจะใกล้กน 

กบเมอง ' ในกรงนนกนชาวเมองกาญจนบุรฅกใจตึ้นหนออกจากเมื้อง 

หมด 

นุชิฅ 

ดวยกองทพมามากนกเหลอกาลงทจะรบ กรมสมเดจพระปรมา 

ท่านว่าโกตงไว้ว่า , 
/ เ^ 

๑ ชาวสยามกรามสกสน ทงผอง 

นายแสะไพร่ไบปอง รบร*า 

อพยพหตบหลกมอง เอาเหตุ 

ซุกซ่อนห่อนให้ข*า 'สิกได้ไปเบน 

ในกร'งน'นเมองกาญจนบร ซุมคูไพร่พต แสวมใบบอกเข*าไปว่ 

ข*าพระพุทซเจ*ายูร่ง ท*งกรมการท'ว่ฅน ด*าวกาญจนบุร่ ค้ร่ 

สวสดปูเรส ขอโอนเกษวนทนา แดออกญามหาด ขานขอราชดษกร 

ทลภชรผ่านถวถย เพปิราม'ญผ*ายพส ดลประเวสสมา ผ้เบนนายกไล้ 

กํอหน'อไท*อุปราช ยาตรพยหแสนยา ยกโยชาทวยหาญ ประมาณห*าสิบ 

(ฝิ/ 



๔๘ 

หมน ดดาษคนแดนดง ฅ!งข็ามนาถำฅะเพิน เดินโดยสะพานเรอกรด 

ฅดเขากาญจนบุเรส ขาคุมเขฅเหลอบอง ขอสมเดจพีนอง ท่านรู 

ข่าวเขญ เทอญนา ก 

โนกรํงน'น มอญไดไมื้องกาญจนบุรง่ายทเดยว 

แต่ไม่ได้จบกนไทยได้ เบนแต่ยกเข'ามาฅงอยู่โนเมื้อง 

กรมสมเด่จพระปรมานุชิฅท่านว่า 

® 
0^ ^ * 2^ 

ดตยงเวยงดานดาว โดยมื้ 

ไม่ต่องรบเลย 

เมองชอกาญจนบุร ' 

ผ้โดบ่อออกฅ 
- 1: -1 -. ยลแฅเยาเรอนราง 

® สอดแนมจกจบถอย 

หรอบ่ได'ชาวสยาม 

จกสื้บจกเสาะถาม 

รู้ว่าชาวเมองรู้ 

๏ ชกกรชาทพเข'า 

ประทไเอยูแรมกนเกอง 

กำนงนุชไบ่เปลอง 

เจ็บอุระราชไข้ 

เมอโบบอกไปถิงกรูงแถว 

รํ้อฅะพานลำฅะเพินนเสย 

วางวาง 

ตอบต่อ ทพนา 

อยู่ไร้โกรแรม 

ไถ่กวาม 

สกยู้ 

เหตุห่อน 

เถ่หแล'วหลกหน 

เนาเมื้อง 

สวาสดไหม้ 

จิตท่าน 

.ขุ่นแก'นกบทรวง 

พระนเรสวรได้ส^โห'มา 
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๕ลิ่ 

..ไเชิวขกเออนออกพจน พร'ะราชกฏประกา!^ แด่เมอง 

ราชบุร เกณฑ์โยขห็ารอย คะต่อยไปซุ่มซ่อน คูต่กผ่อนพถเดิน ผ่าน 

ตำคะเพินโดยย้ะพาน เพ่งพถหารเห็๋นเต้ร็จ ไห'ระเหจเขาหโเ บํนเรื้อก 

ขาดเบนท่อน ก่อนพวนขาดเบนทุ่น เถกองกรานกรุ่นพถวกเผา อย่า 

ให้เขาจไ]ได้ เขากระทำดโไห้ ชิราชอนโองการ ข้งนา ฯ 

เมึอเรา 

'"'.กร่จะถนด แค่จำเบน 

เไปคราวก่อนออกจากทํเขาชนไก่ แตํวเราอยากจะเห็นทิ 

ตำฅะเพินแถะทิหินดาษ จิงขิม'าไปทินิน เวถานไนำนอย ม'าถุยพอจะ 

ท่วมหถง เยนย้กหาโมงแตํวเราเอามาข'ามฟากไปขนฟากข'างโน'น รบ 

ควบขบไปโดยเรว ทางสก ด๒๐ เตํนถิงหินดาษ ใกล้กบถาดหญาข'าม 

.ทางทิไปนไเบนดิตาก'อนย่อม ๆ ม'าเหย่ยบไม่ใ 

ฅองรบวิงอย่างเรวเพราะเวตาจวนกำ ไปดวยกไ ฟ่ ม'า ๘ ม'า พบนก 

ยูงกตางทาง ไม่ค'องสงสยเตยว่าจะไม่มเสอทิน'น ไปถิงทิหินดาษ เห็น 

หินเบนพนไปท^สินไม'เบนแผ่น ๆ ดูเบนเหมอนหนงดิตาปูดาษไป 

กว่าขนไปบนเขาจะพบดินบาง เขาว่าไปอกหน่อยหนงมนำพุในกตางหิน 

ดาษ เรื้ยกว่าพุพระ แ ค่เราไปไม่ได้ ด'วยเวถาไม่ม่ บ่ายจวนกำแต'ว 

ยงนนรอนจดนกอายหินขนวาบ ๆ ถงเรอกตไมาเวตากำ มแก่ง ๒ 

แห่ง แก่งเสยนกไแก่งจน แค่แก่งเสยนนโ;อย่างไรเราจำไม่ส้ถนไ แค่ 

แก่งจนนนเบนฟิตายื้นออกมาในนไท"ง ๒ ขาง เรอ เดิน ได'"เฉพาะช่อง 

ยิง 

กตาง เสยงนำดงซ่ ๆ กรมการคองตงมาส่องไค้อยู่ ๒ ข'าง อกทาง 

หนื้งไปทางแม่นำนอยทิเขาตกนำ มถำอยู่แห่งหนงหตวงญวนไปอยู่ แค่ 

/ 



๖๐ 

0นน้นเราไปกำมะเกถื้ธก่อน 

กำน'นอยูในระหว่างเขา ติองเดินขํ้นไปบนเขา มํ่ช่องทิถงไปได้^ 

ไปทางบก แติก่ายหตวงทาง ตค4^ เ'ก่น 

มช่องทิถงไปได้ตก 

แค่เราไม่ได้ตงไป ตำรวจเขา ได้ตงไปกน ม่มะเกถื้ออยู่ทปากกำ ด 

เหมอนมพระพุท-ธรูปติวย แตใาไปจากกำมะ เกลื้อน^ไปตงนำได้ 

ถิงกำพระญวนคนละฟาก เดินขํ้นบกไปไม่สุ้มากน"ก จิงขนบนเขาทาง 

ช่องอึนเอาไม้บก 

ทบชาอย่ฅรง 

ข 

แต’ว 

ทิปากถ*าน^เบีดช่องไว้แค่ช่องเคยว อยูขางจะชน 

ม้โติะ^ อุดไวเตยทกช่อง เขทิไปในนนกำกวางขวางอยู ^ ^ 

กลาง ตองขทิงในหลบกำเบนทินอน มเครื้องใช'อะไรบ'างัเล็ก ๆ นอย ๆ 

กำแวะออกไปอกข'างหนงเบนกรว เหนมแฅงไมผ่าซกอยู่ในนํ้น แตะ 

ทิเพดานกำกวนหงขาว ของอน ๆ เบนเครื้องทำกรวหม'อข'าวหมอแกง 
0^ ๐ 0-^ ๐^ ^ ห ' \11 2^^ 2-^ 

จบดา 
1 

ยงมถาถดเตยวไป่ได้อกบ'าง ว่าพระญวนมาอยู่ทิน*นหตายองค 
2^ ปห เ^ห เ^ -./ -' . / ^ 

ชานานมาแลว 

เ บนทิชอบใจมาก 

แค่เดิยวนจะมหรื้อไม่มไม่รู้ ยงมทิตำก"ญอกแห่งหนง 

เราได้ไป ๒ หนแถว เมั้อกราวคามเตดึจกรงก่อน 

กรงหนง เมอบระกากรงหนง ทินกวรนกปราชญ์กมิตฅรจะมาตรวจ 

ด'วยเบนอ"ก่จรรยอยู่ จำเพาะเบนแค่แห่งเดยว ถาจะไปจากพล"บพถา 

กาญจนบรื้น ทางเขาช่องกวายไปได้ จะถิงพุ่งนาคราช ทินทาง ๓(1 

เต'น แค่เบนทาง■ติองขนเขาบ''เง มระยะดงน แค่ก่ายหลวงถิงบ'านยาง 

^4. เต'น ' แค่บ'านยางถิงเขาช่องกวาย ฟ่ด เตน ติงแค่บนช่องกวายจน 

ตงช่องเขา ด๘ เต*น แค่ช่องเขาถิงหนองยา เตน แค่หนองยาถง 

เขานางงอน ๓๒ เต*น แค่นางงอนถิงเขาแกว ๓๐ เตน แค่เขาแกวถิง 
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๖๑ 

หุงนาคราช ด0๒ เ'ย้น ทางนถำบากตองขน ๆ ตงๆ ถั้าจะไปให้ 

ขนทิท่าชุกยายญวน เดินบกไปอก ดต^1 

แย้น ถาเข'าทางชุกยายญวน เมือเกื้อบจะถิงหุ่งนาคราชนไ(พบเบ็๋นแอ่ง 

ง่ายตงเรอไปทางแม่นำนอย 

ฅ่ไม่สู้ตกนก เบนทางคดไปค! หรอค กวางแ 

เบนแม่นำเดิมมอย่หน่อยหนิง แต่น*าไม่มในนํนเตย 

ดมาเหมอนแมนา เขาวา 
เ^ ? ^ 

ฅงแฅขามคูนน 

เหมือน 

ไปแต'ว แผ่นดินแดงเบนกื้ดินแดง พนราบแต่เต้งเบนเนินเย์นช*น ๆ ขน 

ไป พนเหมอนกนกบเอาดินแดงเขาเกลิยเบนพน มเขามอเถก หุ 'สูง 

เพยง ๓ คํอก 4 คํอก & (1อก 'ล้แดงเหมอนกบพนค*งเรยงรายเบนจงหวะ 

มฅนไม้เตย หุ ไม่สู้สูงท่วงทเหมอนไม้ดด ทิทิงกิงแต'วขนตามเขามอ 

เหถ่าน*น มคไ!เกดมากกว่าค'นิอั้น ๆ มอด บางกื้มืค'นิไม้ 4 ค'นิ & 

ต'นิเพยง ๙-ด๐ ต'นิไม่รก เตยนไม่มหญ'าขนเตย'ล้กเ'ถ่นิหนง 

กบเขามอก่อเถ่นในกระถางหรอในอ่างแก'ว ทิหุทชรตน'สถานยาก่ทิจะ 

พรรณนาให'ถ่มกโ]งามของทิน'นิได้ 

แม่นดินยกสูงขนเบนข*น์ เหมอนหนิงคนแกต'งพนไว้เบนทิพโ! หรื้อเบน 

ทิปถูกตำหนกไว'กตาง'สวน ทิบนทิแผ่นดินสูงนํนิ ไม่มเขามอเล็๋ก ๆ 

เตย ต่อไปเบนแค่ดงไมรวกตำเถก จะคดทำอะไรเถ่นน่ารก เทอกของ 

ไม'รวกน"นิรายตอมทิหุ่ง นาคราชรอบไป เหมอนหนิง กบร*วไม้ ไผ่เตก 

ทึ่ใช้กไทิเมืองสิงคโปรื้ เบนแต่ทตำใหญ่กว่าสูงกว่า ก”บไม้ทิ่สู้ช่วยตํด 

กื้งก'านใหโรยบเบนรวเท่าน*น จะว่าเบน'สวนเจ'าแผ่นดินแต่โบราณมาทำ 

ไว้ หรื้อย”งไรกื้ไม่รู้ เหมือนกบผีมืบิคนทำแต่จะทำใหโเดงเห็นจะไม่ได้ 

^ ร^ * 1^ ห 2^ 

เนน เป เมอพนเขามอเหลา' แลว ม 



ไ)เสว 

ถาจะว่าอย่างไทย ‘ๅ ตามเช่นเขาพูดกนแค่ก่อน กว่ากนว่าเหนจะเบน 

ย้วนของเทวดาย้ราง ถาพวกมิด้ชินเนริมาเหนหรอได้ยินเล่า ' กงจะค่ง 

'ะยะโสิ่วา เบนผู้'ทำ ทิ กระทู้ว่าเหนหรอไม่เล่าว่าเบนถ็มื้อมผู้ทำด"งน พร 

เบนกรวดอยู่ตามพนน^เบนก'อนกถม ‘ๅ ดำ "1 มมาก ทถกระหม่อม 

ท่านรบล่งว่าเหนจะเบนแร่เหถก ได้โห'กรมพระเทเวกออกมาตรวจคู 

กร*งหนิง แต่จะรโปดว่ากระไรเราไม่รู้ ในเมื้องกาญจนบุรนราษฎร 

ท"งปวงทำนาแค่พอกิน ไม่ผู้จะเบนกินก’าออกจากเมอง 

ไว้เมอวานนแถ'ว 

ค้บเบนอนมาก เบนทสองของเมื้องเพชรบุรณ์ ได้กิบคูวิช่ทำไร่ยาใน 

แมถ็ดยา 

กำหนดเดํอนหนิงจิงจะเอาก’นยาไปปถูกทิอั๊นอก 

ดงเช่นเราว่า 

แต่กินก’าซงเบนของล่ากญราษฎรได้ทำไร่อยู่น'นยา 
I ^ 1;] 2^^ 0 1/1 * ^ 

เมองน เดอนหกถงมอพรวนดินเอาแกถบโรยเมล็ดยาโปรย เหมื้อนหนง 

ฅกกถ’าค’องรดนำบุกวน 
เ^ 

ข 

แล’วจิงถอนยาไปปถกใหม่ได้ ๒๐ วนยกร่องต่อ 
*ะ^ 0^ ^ 2^ 1 1/1 

พรวนดนกรบ ๓ กรง 

ไปอก ๒๐ วน จิงเคดยอด อก ต& วน ถิดแขนง แถวต่อไปอก ๗ 

วน ๘ วนลิดแขนง อก ฅเ กรํง ปถกยามาได (ก เดอนกบกิบวน จิง 

หว้าใบริมดินมาบ่มไว้ ๓ วน แตะฉกกานออกเสย ม’วนแต่ใบวางถง 
^ ห^ ^ 

เ เว บนมาหนลง แผง ผงแดด ผง นาคาง เว ๓ วน ๓ คน 
^ ^ ^ ‘^ๆ I ^ ง่' 

และ ฅดฌนอน ๆ 

ห้าอัน ซอนกว้านบเบนต่งหนิง ถ'ายาถงใหญ่ลงหนิงเบํ๋นยา ๓ต&๐ อัน 

แล'วกหกใบยาขนไปถิงกลางคนแถะยอด ถ’ายาใบริมดิน 

เบนยาไม่ดสบไม่ได้ นำหนกถงถะ ชงจน รากาตงหนิงเพยงกง 

ตำลง ถ’าเบนยากถางต'นสบได้แต่ไม่สูด นำหนกตงละ ด& ชิงจน รากา 

๐ (าง 



๖๓ 

ถงถะ ๓ บาท ๒ ย้ซิง ถาหกขนไปถิงยอดยา 'ๆ นํนเบนอย่างด นำหนก ' 

ลงถะ ดฟ่ ช้งจน รากาถงถะคำลิงลองลถิง แต่ยาทิเบนอย่างดทเดยก 

ว่าเกบใบยอดเฉพาะมคํนถะใบ ลิงโดยจะเบนยายอดกจริง บางทด 

มากดนอย ถาผ้ทิบริบรณปลุกทำนุบำรุงรกษาดมนำมโเมาก ถลิเบน 

แต่การรบร'อนจะใชหนเขาก็ไม่ใคร่จะดได้ นเบนกำยายบวย^ ^ว่า 

ยาซอขายกนในเมื้องกาญจนบรนพอแถ'วออกไปจาก'เมอง บีหนิงประ- 

มาณลํก ๑0,0 0 0 ลง แต่ไร่ยาน"นต'องเปลิยนเถมอทุกลามบี ถาทำต่อ 

ไปลิง 4 บี ใบยาจื้ดถง จงค'องเปลิยนทิใหม่ ทิทำยานกนไทยทำน'อยเบน 

การไม่ถนด ถ'าทำก็ทำแต่พอกิน เลกน'อย ทิซอขายน'นเบนพวกจน 

และจนเขยถู'ทำเบนธนมาก - การหากินของพวกไทยทิเบนถินก'าออกจาก 

เมองเถิกนาแถว เข'โบำคดฝางเถาไม'รวกไม้ขอนถก ถงทางแม่นำ 

เมองกาญจนบุร ถ่องลงไปราชบร แต่แถบบ'าน วงทุ่ม บ'านเขาร"ก 

บ'านกรไเ บ'านห'วยกระเจา บ'านเขากะจิว . ราษฏรคดไม้แถ'ว จะถาก 

'มาถงแม่นำ กาญจนบุรทาง เกวยน ไกถ เขาถาก ถงทางท่า ถอง พน'อง 

แขวงเมองถพรรณบุรใกล้กว่า คดไมทางนเขาไม่กอยท่านำ ถ่องไม้ 

ใช'เกวยนเขนลงมา ไม้ทิคดน"นกพอกำลงเกวยนไม่มื้ เวถานาทวมบา 
^ ^ เ/) ๆ!^ ^ 

ไม้ใหญ่ ถ'าเบนไม้เล็กใช'เกว่ยนโก ถ'าเบนไม้ใหญ่ใชโกวยนก.ระบอ 

แต่ไม้ถกนนแถบแขวงเมองกาญจนบุรนไม่ม เขาว่ามื้ค*ง์แต่ถระถมม 

แขวงไทรโยครายถองผงขนไป จนลิงเมองไทรโยก แต่ไม่ถู้ใหญ่นใา 

๘ตเ. ยายบวย (ญวน) 



มเพยง 4 กำ & กำ '5 กำ ได้ล่องเพยงบีถะ |®00 ค๎น ๓0๐ คน ขาย 

กํนทิเมองกาญเจนบุรค'นถะ เ0 บาท ตเ บาท ไม้ไผ่บีาฅกถงทางแม่นำ 

นบีถะหตายหมั้น ราคาอยู่ในกํปิยถะ ๓ บาท ไม'รวกไม้คม'จากกมาก 

ขายอยู่ไนรปิยตะข้องเสติงเพอง ไม'รวกทำร^วยาว ๘ ข้อก ๘ ข้อก ราคา 

อยู่ในรอยตะบาท ไมโเดงท่อนถะกํงคำตง ไม้เตงรงหน'า ด๒ นว 4 

เหติยมยาว 4. วา เอ ข้อก เขนถงมาตกทำ ราคาค'นตะ 4 บาทบีตะ 

หตายพนค'น ไม'เข้าฅกบีถะหตายพนค'น เข้า ๓ วา ต กำกง ไม้เตงรง 

ราคาซอขายกํนคนถะ '0 ข้ติง เข้า 4 กำ 4 วาถากมาฅกท่าค'นถะคำติง 

เข้า ตด ข้อก ๓ กำ คนถะ (ก ข้ติงบางบาทหนิงบ'าง ๒ กำ ๒ กำกิง 

ค'นตะ ๒ ข้ถงเพองบ'าง ถ'างามถิงบาทหนิง ไม้ทิได้ใช้ในราชบุรข้พรรณ 

แถะในกรุงเทพ อ ใช้ไมแขวงเมองกาญจนบุรนมาก ฝางยงข้บไม่ได้ 

ความ ไร่ผถไม้ค่าง ๆ มแฅงมข้มโอออยบาง แค่ท่าพอกินในเมั่อง 

ไม่ได้เจำหน่ายไปค่างเมอง พระยากาญจนบุรว่าอ'อยดมาก 

น่าตาลคงท่าได้ด แค่ไม่มผูตงทุน กตวยมมาก ข้มเดจเจ'าพระยาว่า 

ตงไปราชบุรกมบ'าง ผายพริกมมาก ข'างแขวงเมั้องข้ริข้ว"ติด มอณ 

ถะว'า กะเหริยง ข่าข้ปิด ท่าไร่ผ่าย มพวกจนไหหลำขนไปร”บบหนง 

กมาก ๆ การหาข้ฅวบาน*นมพรานมาก หนงเขาจำหน่ายแก่ตกค'ากํม 

ปถามพอกินในเมองไม่มออกไปเมองอน ปถากดปถาเก'าปถากระพาก 

ปตาตะเพยนมชุมเบนพนเมอง แค่ปฉาช่อนปถาหมอปถาดุก ในห'วย 

ทิปากแพรกนมอวนอย่แค่ข้องปากเท่าน่น เห็น 

ถ'าจะท่า 

า 

กตองไม่ใคร่จะรุจกม 



\ 

๖๕ 

เบนพน 

กน 

ไม่เบนเมธงปถาเถย ของเขามาค่างเมอง มยถไมของส์วนมามาก 

ทิ'^คจนหมากพตูกค่องบรรทุกมาจากบางซาง แค่ก่อนนฅองกินพถนาบกน 

ดวยเรั่อใหญ่กว่าจะบรรทุกเขามาแค่เมองสมุทร่ย้งครามถิง ๘ 

รื้อชะล่าถ่อย้องเล่มอย่างเรวกเพยฺงกิคน แค่พระยากาญจนบุร 

เขาบอกว่าได้บาวร^งใ’หราษฏรปลูกพถูปตูกหมากขน 

พถข้ดขนบ^ง ของทะเถเบนปถาเกึมปุเกมเกตอ มถกก^บรรทุกมาขาย 

I,๓,,‘ใต,^,ต^-,,I ทึ๋,,1',,,,ตก,,๒?,,,กิ^,,,ขค,า,แ,ใค,^กิ,1 แฅเมองสมุทรย้งคราม ทเบนแตกเปถยนกบของ [นเมองนกม ของขาย 

ทิร*าน มผาขาวผ๎าตายเครื้องทองเหถองทองขาวเกรองเหถก แค่พรุ่ง 

ดบาง งดไว้ก่อน ว่าดวยเรองอื้นมาก 

เดยวนพอได้กิน 

นจะ ไปดใน เมองเผอจ ะม่อะไรพเ 

0^, เ^ I 

นกแถไวจะเถยไดอะรสำหรบวนนเสย จะฅองกตบมาว่าเสยสํกหน่อย 

เมั้อยำรุ่งฅนขนเหนเทอมอเมฅเฅอร นิกไม่สเชอ กล่วฅาจะง่วงนอน 

อย่ สอบหมอเกาแวน^ ^บอกว่า จริง เอาเบนใช้ได้ หนาวกว่า 

'แต'วนอนหถบค่อไปตนค่อสามโมงเช'า ปรอทขนไป 

เบน ๘0 วนนกตาง^ \มยพระยากาญจนมุรมาหา กถางกนนเบนแซ่ 

เด้ยวกนก”บยายฅถญ่°^เก่าแก่พินองก”บกุณแพควย แค่มิใช่ราชนิกต 

ให้ผ'าห่มนอนขนหนิง ออกมาข'างนอกพบพระยาสรสรราชบอกว่าหยุด 

ทุกวนกงแคมา 

หมอบเตอรกาแวน ^ ^ 9 

(ะ^(5^. 

(3^๐. 

กถาง ภรรยาพระยากาญจนบุร 

ฅถไ] เถไเก่ 

(3^ 



๖๖ 

ตอง 

จบแลว ใด้ใหของทำขวญเลกนิอย กรมกาง'เอาของมาให์แจกเย้อ 

ดวย นงอยูหนาพถํบพลารอนเคมท เวลาเทียงปรอทขนถิง 

เถิยงลงไปท่านำ ตงลงไปได้ ๓^ ด้กรเท่ากโเก”บเรื้อหมอเกาแวน วนน 

อาบนำย้”กประเด้ยวหนิง เรื้อมาถงแล"ว บ่าย & โมงครื้งลงเรื้อ 4 

แจวไปเทียวตามลำแม่นำ เหนพนพตบพลาอาบนำไปหน่อยหนิง เบน 

ทีโรงกรวกุณย้รวง?*! ต่อน”นไปเบนเรอกรวจอดแน่น ' เรยงลำเอาหว 

เข"าผงตลอด จนหมดหิน"าก่ายยงมรายต่อไปอกมาก ไม่ร้ทีจะนํบอย่าง 

ไร นำถ่องเรวนก แต่กงเบนหลายร"อยลำเบนแน่ ไปจนหาดกลางนำ 
๙ ด\ ^ 

141'^ /เ จุ' ยงมจอดบ'าง มอาหารบรรกษ'' ^เบนต่น ทีหาดน^นมเรอใหญ่ 

เบนเรอ ร”บยา ต๘ ลำด"วยกน ได้น”บแน่นอน เรอเลก 'า อก หลาย ลำ 

ถ่องลงไปเกอบถิงย้ามแยก ไปแม่นำน"อยแกวหนง ใหญ่แกวหนง 

ตรงกลางเบนหวแหลมใหญ่มหาดข"างหลงมเขาซบซอนกนดูงามทีย้ด 

๑ ลำนำย้ามแยกย”ง เรอเรา 
1 1 2-^ * 
0^ 0 

รป ด 

ชมผงทงถาเนา หมู่ไม้ 

ย้ลอนย้ลบซมซ"ธนเขา เขยวชอุ่ม 

แลเถ่หนฤมิตให้ ติดค'องหฤทย 

ได้ย้^ท่านกาพย ขอใหยุพวกฟ่อตอกราเฟ่อให้ถ่ายรูปทิพไปย้”ก 

ไปอกหน่อยหนิงเหนเขาช่องกวาย [กถ้ทฺเดยว พอถิงหถก ^0 
3) 
1 

ทหาดเขาปน คุณย้รวงฟ่เอาญวนไปลงอ0นกรา'งหนิงข"างนอกกราวหนง 

0^ ^ 
๙๑. พระยาอาหารบริรกษ์ (ทิน) 



ขาง 1น เรองปตาทิเราจะออกชื้อไม่ใคร่จะรู้จกเตย ไม่ได้จีกษา แฅ่ก 

ไมมอะไรดอก โนตงอวน ๒ หน มปถาโหญ ๒-^๓ ฅว ในใหญ่ ๒-.ก 

ฅวนํนแตะมปถากระพากฅํวหนง กตมมาพตบกำ ถ่งอวนฑิหาดตรง: 

ตีนชางอกกราวหนิง กราวนไดตี]ตาใหญ่หตายคว แต่ม่ดเค็มทไม่ทน 

ถามว่าอะไรบตีง ออกมาแม่นตีใหญ่แจวทวน’]าขนมา ขนตะพานนา 

หนตีก่ายหตวง จิงแตเหึนว่าเรื้องพลบพถาเมื้อกื้นนยงขาดอยู่อก นอก 

ก่ายหถวงมเพิงพถฅถอดทตีดานหาตี ตีาหรบทหาร แตะ ตำรวจ อาย 
^ ^ (1^0^ ^ 2^1 X ^ 

แลตีมเตาไต้บกรายกนไป'ล้ตบกบเข้าโ กมฅถอดหนตีก่าย อนิง เมยพระ 

ยากาญจนบุรเขาบอกว่า พระยากาญจนบุรมานอนอยู่ทิหนตีก่ายหลวง 

วนนเข้ดจยายท่านใหตี)อกไมตีงาห่อหนง เดอนกรงแถวจนฅถอดเดยวน 

มกลบถ่างทิขตีดวย มกตีน กตตีย ๆ ดอกไนตีงน่าแต่กลบบางต้นกว่า 

หอมครุฅงิด ถามพระยากาญจนบุรเขาไปเกบมาทิตตีเหนตีพถบพถา ม 

เหมื้อนกน เรยกว่าดอกกตี)นฺกลอง แต่ชาวบางกอกเราทิมา บอกกน 

ว่าดอกนมหมา เหนจะนิกธอกมาจากดอกนมแมว หตีทุ่มแลตีเทอมอ- 

เมตเศอร ฟ่& 

วตีทิตเจ |ฌ กำเข้ดจยายประทานดอกไมมาอย่างหนิง กตีนเหมื้อน 

เบ์นช่อ ๆ กถตียดอกเทยนกิง ข้เหถองเจอเขยวใบขนาด 

กถางเรื้ยกดอกหนามแดง เวถาเชา ๓ โมง เทอมอเมตเฅอร-- วไเน 

ตงไปท่านำวนกว่าทุกจน ควยจะไปแต่งเรอขนไปไทรโยก เพราะจะ 

ตองอยู่ในเรื้อถิง ๙ วน ด0 วตี เขยนหนงข้อถิงท่านกถางดตีย ฅตี]ง 

ดอกพุด 



๖๘ 

ว่าเมถหายไป พอเขยนหนงด็บิแต็วกได้รํบหนงย้อท่านกถาง ๒ นิบํบ ไม่ม 

ข่าวอะไร มแค่ว่าไฟไหม้สำเพงคนฅายคนหนิง กบว่าไหม้ฑิหลงบาน 

ย้ก เ00 - ๓๐ ฅํบจาก ไดข่าวเทวาขิราช ค่อยยงชํว่แถว แค่ยง 

จบอยู ตองเขยนหนงย้อฅอบอกฉบบหนง ก"บจดหมายให'นายหมิว 

ไปรโ]ถกหญิงเลกออกมาราชบุร ไม่ได้ท่า เยอแนล เถยเวถา กถางวน 

อนิงยายบวยญวน เบนคนมชั้ออยู่ในเมื้องนมาหา ได้ให้แล้อผู้ชายฅว 

หนิง วนนหมอเกาแวนได้ไปทิทุ่งนาคราช กลโ]มาบอกว่าเบนแร่เหถก 

' ท'งนโ ทิล้แดงนโแบนด'วยล้นิมเหถ็๋ก ถ'าจะท่ากํ่ท่าได้ แค่ไม่มทิถ่าน 

หินใกถคงขาดทุนเบนแน่ บ่าย & โมงเกอบครง , ถงเรอ 4 แจวไปเทียว 

ขนทีท่าวดเหนอ ขิมาเจ'าพระยามโนไมยไปตามทางทีเรยกว่าฅลาด หน 

ทางกว'างล้ก ด๐ ฟอก ถิงร'วท^ล้องข'าง แค่ไม่เหมื้อนฅถาดเมองอน 

ท'งล้องข'างทางเหนบ'านกํนดวยไมรวกล้ง ‘ทุ ขายของอยู่ในเรอน มเจกม 

ญวนบ่อย ๆ ล้งทีขายนโแหนมยาล้บแถเบนอย่างมากกว่าล้งอน ของ 

มฟาถเจ'า เครึ้องถ'วยชามหนงมบางเล็กนอย ของล้ดพริกนกเบนพน 

ก่อขนใหม่แห่งหนง กบร'านขายเครื้องยาเครองของจนท่าใหม่ท 
I ^ ^ 

เคยว 

ร'านหนิง . ไม่เห่นล้นุกล้งไร ไปล้ก ๘- เล้นถิงเมองเขาประคตรง 

ฟาถากถาง เหนบ'านเจาเมื้อง และฟาถากลางคิกดินหถงเมองกำแพง 

ชำรุดมาก อ'อมไปออกประฅทีจะไปวดใต้ แค่ไม่เลยวถงไปทางวดใต้ 

ด'วยเคยไปคราวก่อนห่มน^แล็ว่ ครงนพระยากาญจนบรบอกว่าชำรุด 

^๒. พระยาไชยล้รินทร (เทวหนง) 



๖ลิ่ 
: 1 

รอตงทำใหม่ จงออมร!ตบมาทางเก่า ทางคํงแค่ขนไปจากฅนทำ จน 

ถิงทิย้ดทางกตบประมาณ ต๒-ต๓ เก่นเท่าน^ เดินผ่านมาทางหน'าบือม 

กตางเมองเหนเบนเนินสงกก่าพนดินราบมาก แตะดลิกตงไป อนิงเมอ 

พวกนตามมานงคอยอยูทิคำถาแวะพูดดวอ 

แวะเขาไปดวด ๆ นสมภารเรอ 

รกษาดจริง 'า เคยนฅตอดรอบบริเวณ มคโ!ไม้เลกนอยเหมอนก”บสวน 

ฝรง ขิม'าไปโดยรอบโบสณหึนโบสถชำรุดมาก ได้ส”งใหพระยากาญ’จน- 

เอาเงินส่วยในเม่ยงกาญจนบุรซ่อมแซม ทิหนโโบสถนํนมเก่ง 

ตางเมองเ'^ 

ขนมาน้นพบพระกรุงเทพ ว 

ครโ!ก์ลบมากราวน หนอยหนัง 

ว่าเบนของยา! แลวกตบมา 
า' * " 

)ยเก^ ทา- 

ทางหนาโบสถ์ ถงเรอมาหาสมเดิจกรมพระหยุดพูดกบท่านประมาณสก 

มินิฅ เต่าถิงนาเชิยวเรองขินมาเบนตน กล”บมาพต่บพถายำกำแถ'ว 

ในเมอง 

บุร เอาเงินส่วยในเมื้อ. 

ยาวมแต่ประคูไม่มหน'าค่าง 

ทางหน'าโบสถ ถงเรอม 

ด^ มินิฅ เต่าถิงนำเชิยวเรั้องขนมาเบนฅโ! กล”บมาพต่บพต 

รายว”นของเราวนนมนอย แต่เรืองเมื้องกาญจนบุรยงมอยู่มาก 

กาญจนบรน เจ'าแผ่นดิน ในกรุงรฅนโกสินทร์ ได้เสดจมาทุก พระองก 

ในพระบาทสมเดจพระพุทชยอดพาจุฬาโลก เมอเถลิงถวตยราชสมบ”ต 

แล'ว เสด็จมาถ์ง (1 กร'ง กรํงพม่ายกท”พมา ต๐๓,00๐ กรมพระราช 

วํงเสด็จออกมาต”งก่ายรบอยู่ทิลวดหญ'า เสดจพระราชดำเนิน หนุนออก 

มาเมื้อจุลคํกราช ตด4ตเ บ็มะเสงส”ปฅคํกกรงหนิง เสดจออกมาร”บท”พ 

พม่าทิเมองไทรโยก 1นบีมะเมยอ^คํกจุลคํกราช ดต4.๘ เสดจพระราช 

ดำเนินทางชตมารคตามตำแม่นาน'อยขนไปถิงเมื้องไทรโยก แลวกลบ 

๙๓. ยายโก่ I เบนชาวเมื้องกาญจนบุร 



* 0^0 

^ I-/. 4 

ทางเรอกรงหนง ในคราวนได๎ทรงพระราชนิพนชนิรา?1ไว็ฉบบหนิงเรา 

ได้อ่านนานมาแถว นิราฅํนนไม่เหมื้อนนิราค้ท^ปวง ได้กดไว 1นแอบ 

บีนเดกซทิ เมอบึมะแมนพ(1กจุถ(1กราช ดค4๙ เย้ด้จไปตเมองทวาย 

ทางแม่นำนอย เย้ดจขนทิเมองท่าตะก"วกร^หนง กร^เมื้อจุตเ^กราช 

ดด&4. บ็ชวดจฅวาเ^ก เย้ดจพระราชดำเนินหนุนท"พกรมพระราชวง ออก 

ไปเมองทวายแอ่วรบพระองกเจาช ซงเบนกรมขุนรามินทรย้ดา เย้ดจ 
0 ^ 

1 

พระราชดาเนนทางแมนานอยนอกกรงหนงรวมเบน 4. กรง พระบาท 

ย้มเดจพระพุทขเถิย้หถานภาถย แค่ยงเบนย้มเดจพระเจาถูกเชอเจาพา 

กรมหลวงอิย้รย้นทรอยู่ ไดใบ็๋นยกกระบฅรทพกรงใปคเมองทวาย แถะ 

ตาม เย้ดจพระบาท ย้มเดจ พระพุทช ยอดพาจุฬา ไถกเย้มอ ทุก กร'งทุกกราว , 

กงจะไดโย้ดจพระราชดำเนินทางน 4 กราว เท่ากบ พระบาทย้ม เดจพระพุทช 

ยอดพืาจุฬาโถก ดวยท่านไม่เกยจากกนเลย พระบาทย้มเดจพระน์งเกลโ 

ไดโย้ดื่จออกมาช้ดทโแ พม่าแค่ในแผ่นดิน พระบาท ย้มเดจ พระพุทช่ เถิค้หถโ 

นภาถโเ ตงก่ายหลวงอยู่ตำบลถนข็างใด้ก่ายหลวงเดยวนลงไปหน่อยหนง 

กร*ง์นโเจุถตํกราช ดต๘๒ บ็มะโรงโท(1ก พระบาทย้มเด็จพระจอมเกถ*า 

เจโอยู่ห”ว เมือยงเบนย้มเดจพ่ระเจโถูกเชออยู เย้ดจออกมารบกร"ว 

มอญ พรโ)มดวยกรมหลวงพิทกษมนฅร กรโน'นพระชนมพรรษาได้ 

91๓ บชวดอ่^?1ก จุถคํกราช คตตเ๘ เย้ดจพระราชดำเนินอกกร*ง 

หนง เมือบ็ฉถูย้ปฅย้กจุถ^กราช ด๒เอส่ กร'งน'นเราอายได้ 91๓ บ็ 

.ตามเย้ด็จมาดโย ท่านร”บย้โว่า - เรามาเมองกาญจนบรอายคราวเด็ยว 



I 

. V 

(?^๑ 

แลวเรามาอก ๒ คร้งทํงคร้งน กบพระชนมพร'รษาเม'ฎท่ๅ■เ^*[ดแ^ด!จุมๅ 

รวมเบน (ก กราดวยกน ' กวรน"บว่าเมป็งกาญเจุนบุรนเบนเมองชไเภม็ 

มงคตด พระเจาแผ่นดินใดเสด'จุมาทุกพระองกกประหถาดอยู ยกเสย 

แค่กรุงเก่ากบปากนำแลิว่!ม่มเมื้องอื้นจุะเหมอน แค่เมื้องซิงต้งอยูทิ 

ดำบตปากแพรกเดยวน ไม่เบนทางพม่าขาดิกเก่ามาเตย ถาโดยจะเดิน 

กองทพมา คงขามทิเขาชนไก่เมื้องเดิม ดํดไป'สุพรรณเขากรุงทเดยว 

ถาจะตงทางต่างกกงเขาราชบุร ไปเล่นสวนบางชางสมุทรสงกราม แค่ 

ทิปากแพรกน เบนทิคาท่าขาย ดายเขาชนไก่เมองเดิมนาเขนไปดํงเหนอ 

มาก มแก่งถิงสองแก่ง'ตกกาจะไปมาตำบาก จิงตงมาดํงอ!{เสยทิปาก 

แพรกนุ เบนทางไปมาแค่เมื้องราชบุรงาย เมองทิดํงก่อกำแพงไว้น 

อยู'ทิแม่นาสามแยกฅรงทางแม่เานาย เหมื้อนหนิงจะคิดรบทางเรอ แค่ 

กองทพพระบาทสมเดจพระนาเก่ตาเจาอยู่หวยกมากราน"น ตางส่งทพ 

หนาขนไปอย'ถาดหญาราทางพม่าขาดิก ทพหตวงจิงดํงอยูตินชางกาญ. 

ไมายู' ได้ให้มิสเตอรไปเยอ I ไปวดทำแผนทิมาดูมสณ^านเมองนํ้นร 

โดยกวาง & เสายาว ด๐ เสา ต^ วา มบอมมุม 6 บอม บือมย่าน 

กตาง ดาน ยาวตรง หนาเมองทิส 111ะวาฅก,เฉยง ใฅมบอม ใหญ่อยู ตรง เนิน 

ดานหตามบ้อมเต็๋กตรงกากาบอร)ใหญ่ข๎าม ม่อม ในบอมเหล่านมื้ 

ไม่มื้บีนบาง แค่บัอมใหญ่นนมครบท มประคูใหญ่ดานสกา บนบาง 



(3^1^ 

ประคู 

โบเย้มาบอมเชิงขางใน 

แค่พระยากาญจนบุร 

บ’าง 

ขางชะประคู ประคูดานยาวข’างตะ ๒ ประคู เบน '0 ประคู 

ชกช่องกุฎ โฅ้บือมคูนยกตางชงไปด’านหน’าประฅหนง ด’านหล่งประคู ต 

รวมเบนประคู ๘ ประคู กำแพงย้ง ๘ คํอก "' ■'^ 

ถมด’วยดิน ชาดย้ง ๒ อก ซมประคูหอรบ 

บอก0าเมั่องนย้ร’างเรวนกไม่ม*นคง อิ^ทิก่อกำแพงเผาไม่ย้กโดยมาก 

เดิยวนก็ชำรุดหโาพง ประคูใหญ่ทตายประคูหนงว่าถกนำท่วมบีน ราษฎร 

ไม่ใคร่จะเข’าไปอยู่ในเมองมากดวยดอนนก มอยู่แค่ข’างกำแพงริมนำ 

นอกนํ้นก็มแค่เจ’าเมองปลดกรมการเข’าไปอยู่ในเมื้อง ถ’ากนอยู่ 

เมื้องกินนาบ่อก็สู้นำแม่นำไม่ได้ คองมาคกนำแม่นำกินท่งน^ เมื้อง 

กาญจนบรน แค่เดิมเมอกรุงเก่าขนกรมมหาดไทย ภายหล”งมาจงได’ยกมา 

ขํ้นกระถาโหม เมื้อมอาณาเขคทางฅะวนออกเขตแดนเมื้องราชบริใหม่ 

ทางพระแท่นดงร”งเพยง.ม่ว่ยขานางค่อนขจง'^พรรณทิเขาหลอกชวง 

เหมื้อกอเมื้องคํรึ้ย้วย้ดแชะเมองกุทยซาน ขางใฅ้ค่อแขวงเมื้องราชบุริ 

กนถะผงก”นก”บกตองย้ารอง ด่านทิมย้าก่'ญ่มื้ชออยู่ด่านหนองไผ่ ครง 

ก”บด่านโรงเข’เมื้องราชกุรมขุนพมื้น'เ^องกน - ด่านมะขามเตยขุนหมื้น ^ 

ด่านตำเภ่าไพร่ '5 ด่านช่องเขาหนบไพร่ '0 ด่านตำทรายขุนหมื้น 

& ด่านโบงย้ะแกขุนหมนไพร่ 0 ทิค่กุนไม่ตำกญมอกหตาย อยู่ใน 

บ”ปก่บพระพตย้งกราม ^ท*งย้น มบ’านก่นอยูมาก มชอบ’านหนองขาว 

บ’านท่งย้มอ บ’านห’วยฅะพาน บานหม่องแดง บานพวน บ’านน’อย 

พระพตย้งกราม 

ข’าง 



ส่๓ 

บานดอนกระด เบนบ'านไทยมาก บานตาดหญ๎า บ'านหนองบว บ'าน 

เกาะกร่าง บ'านค้(1ะหิน บ'านท่ามะขาม บ'านอำเภอเมอง บ'านเขา 

ตก บานท่าพ่อ บ'านเขากำ บ'านช้โตะ บ'านใหม่ บ'านอำรอง 

บ^นเหล่านมจนมาก ทำไร่ยาบุหริ บ'านหนองหญา บ'านแก่งหตวง 

บ'านยางเกาะ บ'านกถอนโด บ'านท่าคะกร'อ บ'านจระเข'เผอก บ'าน 

หวยแมงถริา ในบานเหล่านมกนไทยมาก เมองขนในตำแม่นำแกวใหญ่ 

มเมองคํรย้ว"อํดเบนใหญ่ ม่ตะว'ากะเหริยงแตะมข่าข้อดอกพวกหนง 

พดภาษาหนิงค่างหาก , ประพฤติคิวเหมอนกะเหริยงแค่ไม่โพกกำ เมึ้องขน 

ทิเบนมอญ ๘ เมื้อง แค่เจ'าเมื้องไม่ได้อยู่ มแค่กองด่านขนไปถาด 

ตระเวน ตวเจ'าเม่องกรมการตงไปอยู่ทิโพขารามแขวงเมื้องราชบุริ กื้อ 

เมองข้มิงกถบุร เรยกว่าเมื้องข้งหิ เมองลุ่มข้ม เมองท่าคะก"ว เมื้อง 

ไทรโยก เมึ้องท่าขนุน เมื้องทองผาภูม ทิเมองท'องผาภูมนเบนด่าน 

ช^นอก เม่ปิง V เมองนเบนเมองอยู่ในลำแม่นำนอย เมองท่ากระดาน 

อยู่ในแกวใหญ่ อกเมื้องหนิงเบน ฟ่ เมอง 

ค'งอยู่เบนตำบต ๆ ทิว"งกะตำบต ต นาข้วนตำบต ต ทิอน ภู อกหตาย 

ตำบถ ในทินาข้วนน'นมจนเขยสู่อยู่มาก จนเขยสู่เหล่าน อํกข'อมื้อ 

เข้ยข้วยบ็ตะ '0 บาท คนเตขกงเมองกาญจนบุรอยูใน ๓^0 เค้ษ ม 

กองอํวยผงล่วยเงินขนพระยาข้รเข้นา ค00 เข้ษ ข้วยนำรริ!ขนกรมพระ 

กระถาโหมเตกนอย ถะว'าข่าข้อูดเมองข้ริข้วข้ดประมาณ ด๒0๐ กน 

กะเหริยงน'นมเบนกอง 

®) ๐ 



๔ 

มอญ ฟ เมองอยู]น ๓^0 แ1ษ ส่วยทอง ฟ่ กอง กนอยูใน ๗0 1(1ษ 

ส่วยวงหนามบานเลกน'อย คนพตเมั่อง พระยากาญจนบุ1■เขาประมาณ 

ว่าค้กหมนเ^ษ ในเมองกาญจนบุรนแต่ก่อนเบนเมื้องหน'า^ก ควย 

เขตแดนขางฅะวนตกนนต่อกนกไแขฅแคนเมื้องมฤททวาย พม่ายกเข'าฅ 

,1. เมองราชบุรเมองกาญจนบุรน 

ดวยพม่ามกมาตาดตระเวนทละ ๒0 กน ๓0 คน 

แฅเดม เมมกนอยูขางผงตะวนตกเลย 

ถ'าไทยพลดมาขางผาย 
2^' ? 5^ (1^ ฬ 

กจบ เป 
5^ 0-^ 

ฅะวนฅกนอยคนพมา ถ'าพม่าน'อยไทยกจบมา แต่เบนดงนจน 

ตลอดเมองมฤทเม่องทวายเย้ยแก่องกฤษ จิงได'ขาดข'าย้กแก่กนและกโเ 

ไทยจิงได้ข'ามมาอยู่ผงตะวนตกได้ แต่ถิงดงนนในแผ่นดินพระบาทย้มเด็จ 

พระพุทขเลิย้หล'านภาลย และพระบาทย้มเดจพระนาเกถ'าเจ'าอยู่ห”ว พม่า 

ตองซ่ยงเข'ามาในอาณาเขตเราไม่ได้ ถ'าพตดเข'ามา กนกกงจะจบ 

ขงคุกเย้ยย้น ถอว่าเบนกนย้อดแนม ตกมาจนแผ่นดินทูลกระหม่อมทำ 

หน”งย้อย้ญญากบองกฤษแลว พวกตองซ่จิงได้มมากาขาย แต่ยาไม่ 

ดกมากเหม่อนแผ่นดินบจจบนน ในแผ่นดินบัจจุบโเน . ไม่แต่พม่าเบน 

ย้ปเยกตองกฤษ ถิงพม่าอยูในบงคบพม่าแด้ ๆ และพวกเงยวยางแดง 

ก็่ปลอมเขามาเบนย้ปเยกตองกฤษมาก เดิยวนแทบจะท”วไปท^หํวเม่อง 

และตะวนตกตะว”นออกแลว ดิงในกรุงเราไม่ได'ออกจากวาพ”น 

พบตองซู่เตย คนพวกนมกจะเบนคนชวโดยมาก ใจดรายเบนยิบซิของ 

เม่องไทย วานซนนฆ่าคนเย้ยทิเมองย้พรรณเย้ย 'ะ) กนเจบ ๓ คน ทิ 

เม่องเพช่รบุรเย้ยคน ต ย้องคน ไม่เหนกนจะชวโกงเหมอนหนิงกนพวก 

เหนอ 



นเตย พระพตสงคภมบอกว่าโนแม่นำน็อยน เราขนไปเๆงจะพบตองซู 

ถองลงมาบางเบนแน่ เขาวาเดนบกมาถงเมอง เท! เยค 

ไข' 

ขาดเลย 

ต ดนหนกหาบ ต 

แลวคดแพตอง 

ตงมาขนทิเมองกาญจนบุร เขาได้ขนมาสองสามเทียวแตาพบมากไม่ได้ 

ค้งแฅ่คํงโรงโปถิศทีเชิงเขาแดนขนแถา พวกคองซ่ทิทำราย 

คนโนเม่องกาญจนบุรน^นาเยตง อนงเราได้ผดไว้แค่ก่อนว่าจะสบเรั้อง 

ย่าง ท่าทีย่างตงน'น มกจะตงทางหนองบาท่ามะขามมากกว่าทีอื้น เบน 

ทีตกกาไปรบซอกนทีนํนํ ทีท่าบานอนแตะเมื้องสรสวสดแตะหวเมอง 

มอญ ตเ เมั๋อง มพวกมอญ ตะวาข่าสอด คดย่างบรรทุกแพถ่องตงมา 

ขายเม่องกาญจนบุรบาง ถ่องตงไปขายถิงเมื้องราชบุรบาง รากาย่าง 

เบนย่างขนาดโหญ่รากา ด'ฮ คำติง ย่าง (1 ดน 

หนกหาบ ด เบนอยางกตางรากา ๙ คำติง ย่าง & ดน (ฐ ดุนหนกหาบ 

หนิง .รา)ยดุนเบนรากา '0 คำติง ยงย่างย่อมดุนเตกนอยไม่ได้นา)เบน 

ดนขาย ขายกนหาบตะบาท รากานเบนราคากลาง บึ ด ย่างเมื้อง 

กาญจนบุรโหญ่เตก ประมาณสองแสนดุนเสษเสมอเบนขรรมดา ถา 

เวตาราคาฝางแพงก่ออกมากขน ถาถกกออกนอยลง กำวนนไม่สู้สบาย 

นอนหากากว่าทุกวาเ พอ ^ ทุ่มเสษเขาทีนอน เหนปรอทยงอยู่ ๘0, 

วโ) ด ว ๒ กา วโ)นฅนยำรุ่งแตว ปรอท ๘๒ แค่งควมาตงเรั่อ 

.แหวด ยาคา)งกอยของอะไรอยูบางเตกนอย ประมาณสก ๘ มินิค ๘ 

มินิค จนโมง ด กบ ๓& มินิฅจิงได'ออกเรอ ทิวดเหนอพระมาชยโ)โค 

เรื้อแจวมาถิงหลา) &0 สองโมง ๒'ะ) มินิฅ มาถิง &ด มินิฅตรงเขาฅก 



(?:|)ไ) 

นำ ทิทำเนยบข้มเดจเจ๎าพระยาอยู่ผงข็างซ์ายมื้อ มตนไม้ใหญ่มากแต่ 

เราไม่แตเหนเรอน ทราบว่าไฟไหม้ทำใหม่ยงไม'แต็ว มแต่ทิริมนำเบน 

ทิพก มากฉางทางพบไม้ไผ่บทิงแพเย้าทบเปถื้อกบทิงบ่อย 'ๅ ๓ โมง &๘ 

หาเมง กงหฉก |ธ10 ๐ 

แก่งหลวง รวมมา ๓ 

ถงหถก ๓00 มาอกเกอบ ๓0 มินิฅทิงทิ 

โม ง &๙ หรอ ชํวโมงถิ 
ะ 

งแกงหถวง ขนเคน 

บกออมแก่ง แก่งหลวงนเราไดไ)าย้ามหนท^หนน เมึอกร^ก่อนฅาม 
ใ^ 

เย้ดจทูถกระหม่อมมากราวหนง ทรงเรื้อเก่งมขางโนมาควย วนนน 

ฝนตกมาก มาทอดพระเนตรแลโง่เย้ดจกล”บ เรามาคราวก่อนขนไปเมื้อง 

ย้งห มาถิงทิแก่งขนเดินบกเหมอนอย่างคราวน 
V' 1 

ดนานอยกวากราวนมาก 

แต่ย้องคราวมาแลโง่ 

คณย้รวงคมากอยรบย้งอยูทแก่ง บอกว่า 

นำมากกว่ากราวก่อนกงฟอกเฟษ เมื้อตามเย้ดจมากราวก่อน เราเกย 

ขนไปยนบนฟิถาริมแก่ง มฟิถาผุดมากนำเขิยวดงซู่ ๆ ทเดยว แต่กราว 

นแถเหนฟิถา พไเนำอยู่หไยอดเท่าน*น - เย้ยงนำ กไม่ดง เหมื้อน แฅ่ก่อน 

ทางเรื้อเดิน ขไมแก่งน^อยู่ ขไงซายมอแต่เบนช่อง แกบนไ ไหลเชิยว กไเรื้อ 

จะไปตรงน เย้ยงเอะอะใหญ่ทุกกราว แต่เดินมานํงกอยเรอ แถะฉง 

เรื้อกนอยู่ประมาณย้กค?งโมง เดิมย้งให้เรอบกนิกมากอยทินิ ม”นเลย 

เหลวไปเย้ย ไม'กอยอยู่ ตองถงเรอแหวดมาตามเดิม ไดไ)อกเรื้อจาก 

ท'ๆ'1111 เท?!,1แภก ^ 1|น|ฑ1|วพบแก,1หกก,จแห.'!หบ.1 เหบเ'ฃาทจเหจ!ค?! 

ขไงหนไ 

ขไงหฉไ 

เหนเขาทบหมอยู่ 

พอพไแขาทบหมมาเหนเขาปากดงอยู่ขไงหนไ เขาท”บหมื้อยู่ 

ตามย้องขไงทางน"นมตนไผ่มาก ริมนาเบนคไเตะไคร้นาแช่นา 



อยูฅตอดทาง บ่ายโมง ด กถวว่าผี่พายกินข็าวมาแค่เช๎าจะหิว จิง?อ 

เรอให้กิน เวถาน้นโมง ด แต๎ว ๒4 มินิฅ หยุดอยู ๒& มินิตออกเรอ 

มากิงหตก 4๐0 บ่าย ๒ โมง พอพนหตํก 4๐0 มาหน่อยหนิ้ง เหนเขา 

ปากดงอยูขจิงหตง ผิดกนกบขจิงหน'าไป ด'วยมค่นไม้น'อยแตไปมแค่ 

หิถาเย้ดำ แต่มิใซ่จิถาดำเขาโพตงกาพระบาท มาพบเรอโบดเหลองทิ 

โต้บ'านยางเกาะหน่อยหนง แค่เราไม่หยากขน ด'วยเหนว่าจวนจะถิง 

อยุแถว จะค'องถ่ายไปถ่ายมาลำบาก ในเวถานแจวไม่ใคร่จะขน ตอง 

เอาคนตงเขนตาก แค่เรื้อโบดเหลื้องเขามถ่อหลายเต่ม ขยบจะเรว 

กว่าเรอแหวดแย้ยอก ก'านาทถิกแล'วหย”งไม่ถิงย้ดปลายถ่อ กานาคินก 

ตนกิงท'องเรื้อกรอทเดยว กนตงยนกเพยงเข่าบางตำกว่าเข่าบ'าง มก 

จะมหาดกตางแม่น^ แค่มต'นไผ่ทพ 
V 

งลงจากฅถง ถอยนามาคดอยุบน 
ห I 

หาดน^บ่อย ๆ ทิบ'านเกาะยางน เหนมเรอนโรงบ'างทิริมยง คดไม้ไผ่ 

ไม'รวกอย่างเช่นไม้ร'วกองไว้ริมคถิง คามระยะทางทิมาไม่ใคร่จะเหนบ'าน 

แค่ได้เหินกองไม้ทิริมคติงบ่อย ๆ กงจะมบ'านเรอนอยู่ในไผ่เบนท่าไม'ติง 

เมํ่อมาพ๚บ'านนํกการหน่อยหนิ้ง แต่เหนเขานกการ มากิงหลใา 44๐ 

บ่าย ๓ โมง 4๓ วไเนเบนวนถูกร'อนอย่างเอก ค'งแค่มาแค่เช่าตงเรื้อ 

มาหน่อยหนิง ปรอทก ๘ว เย้มอมาแลวขนไปทุกท 'ทุ จนกระทิงถิง 

เวตาเทิยงได้ ๙๐ บ่ายตงยิงหนกขน เมั้อบ่าย 4โมงกง ๙๒ แดดโต้ 

หน'าร'อนจ"คกงเห'งอโทรม มายามหนิงยงอยู่ ๘๐ มาถิงพลบพตากตอนโด 

บ่าย 4 โมง ๒๘ มินิฅ คิดตํงแค่ออกจากพถบพตาก่ายหลวงเมั่องกาญ. 



0^๘ 

จนบุร มาถิงทิขกกสอนโด ๘ ซิวโมง (1๓ มินิฅ หกค่าขนแก่งหตวง 
I 

แตะกอยเรอเ'๙ยคริงโมง ค่าผ็พายกินขาว ๒& มินิฅ กงทิไดโเจวก่ธ 

ตากกนอยู่ ส่ โมง 4๘ มินิฅ คิคถ"วคูระยะทาง 4๘๘ หรอ 'ฐออ เย้น 

ดินอยู่โมง ต กบ ต๘ นาทต่อ ด๐๐ เย้น 

มหาย้ว"ย้ดมาก ทิพกทิกตอนโดน เบนหาดยนอยกมากลางแม่นา แต่ 

เบ็๋นเรอเ ซิากว่าเมอกตอง 

กปิดกตางอยหนอยหนง ทำพลบพตาหน ทิฅรงหวหาดทิยาวทิย้ดน^ 

หน'าไประหว่างไค้ กโ]ตะวนออกเฉยงไค้ ปถูก[รยงก่น ๓ หลง 'ๅ ต'น 

4 ห'องเฉลยงรอบ ต่อตงไปขางเ,หนออก ๒ หตงน"น ๓ ห'องเฉถยงรอบ 

หลโแเรกนํ้น์ฝาแผง หลโทหลงนนเบนฝาไบพตวง มปะรำขโงหนโทุก 
โะ^ ๐ 1/1 ^ 

หตโ แต่หลโแรกนไเมพิมกระดานปูปะรำลดตงไปทิเรั้อจอดอกชํน ๑ 

ก่นฝาย้กโเทโยปะรำเบนขโงหนาขาง1น แตวมตะพานชกหนาทิพกน้น 

เดินตถอดถงกโแบนทิเรื้ออาก่ย ขโงหลงมร"วไมรวกก'นฅถปิดถิงกนทโ ๓ 

หลโ พนดินเบนกรวดกอนไหญ่ทโน้น 

ของพระยารามก่าแหง กบพระย้รย้วย้ด ^ ทำทโย้น เวตา 

บ่าย 4 โมงกรงกว่าแลโ เราตงเร์อไปเทิยวเหนอนโขนไปอกหน่อยหนง 

ม่เร์อจอดย้องขโงทางมาก พ'นพลบพถาไปหน่อยหนิง ตรงหลก '0๐๐ 
^ * 1 

พลบพถาตลอดระยะทางนเบน 

อกแห่งหนิงเบนทิ มลโกตองแต่น้านอยนก เขาก"นเผอกไวแหงหนง 

แผ่นดินคา เหนจะเบนทางนโเขากก'นเผีอกไว้อก ขนไปอกหน่อยหนิง 

๘4. พระยารามกำแหง (กล่อม) 

พระคํรย้วย้ด (ปาน) ๙' 



ชิว่เลิ่ 

เบนหาดทราย ทถางนำเบนเกาะเถกเกาะน^ย นำเชิยวแรงอยู่ขางจะ 

งามอยู กถบมาถิงพถบคำแต'นํท”งไปทํงมาพอได้ชํวโมงหนงพอถิงทิแถว 

ท่านเถกมาตอว่าได้เหนนกยูง ๓ คํวได้ร*องขํ้นไปแถ'ว แเจ่ก็ได้ยินจอก 

แจกอยู ถิงโดยว่าจะเหนจริงกเห็นจะยิงไม่ได้ มั่คแก่แถว วนนกุณ 

เสุรวง!^พาคนท่าพลบพลามาริบเถอนํงพดกนอยู่หน่อยหนิง กินขาวบน 

พลบพถาแถว จะคองนอนหยิ]คำ พรุ่งนจะตื้นแค่เขา แค่จะบอกระยะ 

บานทิขนมาเลยหน่อยหนิง เผึ้อจะเบนประโยชน่บ*าง ผงข*างซ*ายมปินน 

ขาขนไป ทิ ส เาถเจ*าลองพิน*อง ข*างขวาเขาปูน ต่อขนไปข*างซาย 

เขาตกนำ •ท่าเนยบลมเดจเจาพระยา ต่อไปอกบ*านหนองหญ*าขวามอ 

ขนไปอกบานชุกยายยวน ต่อขนไปบ*านนางแอง ต่อขนไปซายมอบ*าน 

แก่งหลวงแถวแก่งนอย ข*างขวาเขาทบหม ข*างซ*ายเขาปากดง ต่อขน 

ไปอกบานยางเกาะ ขนไปขางขวามอบานนกการ ก็ถงกถอนโดบ*านอยู่ 

ขางซ*ายมอ ทฅรงคลองเราออกขอไว้ ว่าเมอไปเทิยวเวถาเยนนน อนง 

มฉํนทและโคลงมาให้ แต่ค”วเราเองนิกอะไรไม่ วนนกรมพชฅ 
ส)) ) 

ออกเตช เพราะคองดโน่นดูนิ แถะเบนชระอยู่ด*วยจดหมายระยะทางมาก 

กรม พชฅ เขามาก ราวน ลบายกว่าทุกคราวจิงคิดคล่อง ขอบ โจทได้ 

ช่วยใหโยอแนถม่บทกลอนขน ได้คดลงไว้ในน 

อูฟนทวิเชึ๋ยรฉํนทึ๋ 

ลุแหล่ง ณ แก่งหลวง ก็ระลวงระลุงลาญ 

ละนองนิราลถาน จะสนุกสนานใด 

^๘. พระเจ*าบรมวง(1เชอชน 4 กรมหลวงพิชิฅปรชากร 



๘0 

๏ อุทกกระทบผา 

อุราบราไหส 

๏ จะชมนทขาร 
0 

จะนิกย้นุกแปร 

๏ อุทกกระทุ่มฟอง 

ชสากรหิมดง 

๏ กระแย้บแปรกื้น 

ผิห*ามคนิงนวถ 

ดุจมากระทบใน 

ประทะทบประทุกแด 

กบบานกระมถแถ 

จิตรเย้ร*าบโดยจง 

กดนอง่ย้ชตตง 

อุระพิกรหมกรวญ 

ทุกขผีนฤแปรปรวน 

ดุจแก่งย้กดชต 

ฒิทวงส์ฉํนท 

ทย้รงย้นุกชถ 

พนดาดย้อาดราย 

@ เตอม ‘า ย้ถาวรรณ 

ย้ฅ่างละอย่างมาน 

@ นำใย้พิย้หชิย้รง 

เยนทราบอุราเปถอง 

๑ จดย่างจะหย”งยน 

, กว'ง ‘า กระแย้ย้าย 

® มจฉากณาพา 

หวาดโดดกระโดดดง 

บรกนรกางรกาย 

คณะตรวจตระการคระการ 

กดย้รรผย้ม่ผย้าน 

กมเลอมมตงมเลอง 

บมิขุ่นจะกายจะเกอง 

รอุปถดกระวนกระวาย 

ฤกฅนย้เบยย้บาย 

ซตเชิยวผผงผผ”ง 

กณคลาระแวดระวง 

กพิลิกกกริกกโกรม 
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๘๑ 

ใลล 

เไหตโย้คว่' 
I •ร 

ปตาวายย้ายย้นข ยต 

๑ นา เหตเย้กวางควาง 

หาดตาดป!าค้จากมถ 

ชตวน 

กลำคลำ 
๗ 

ทินเบอก แปมนา 

ถกเหลํนเย็๋นย้บาย 

ว่น ๒^"!^ ๒ กำ คั้นนอนก่อนยำรุ่ง เรยกเย้อผา 

ย้นานย้นุกนำกนนำ 

วน ๒^"!^ ๒ กา คนนอนกอนยา!ง เ!ยกเย้อผา อยู่ขางขตุก 

ขถกย้กหน่อยหนิง จนยารุ่งแถ^ จงไดโ!งเ!อม'วง กาพยกบหมอย้ายไป 

ด'วย ว”นนควนโนน*ามากเกมท เหมอนกบนำตมยงไม่เดอด เมึ้อคั้น 

นอนมาแถว 

เหมอนกบนาคมยง เมเดอด 

ไคดป!ปิทอยู่เพยง ๘๐ เรอพายมาจนลิงท่าตะค!อ แถ 

เหึนเย้าพถบพถายงเบนรปพลํบพถาอยู่ ก”บโ!งอกหถงหนื้ง เย้า 

ย้ะแกนดาดยงอยู่ แค่แผ่นดินเหนยิคไปทเดยว 

ไกถ้นำ 

I 

ดพตบพตาตงมากงอยู 

หนลิก่ายหตวงจนเหตอแคบนิดเดยว ทิซุดเหนจะพงยบเยิน 

บ็นเบนบีทิ & นบกลิแค่เ!ามาก!าวก่อน ตถิงพงเขลิไปเบนนกเบนหนา- 

นลิเหนจะหตาย!อยกอ เหมอน 

โนแม่นำนคงจะเดินแ!งมาก ฅติงกงจะพงทุกกุงแทบทุกบ็ แค่ตนไผ่ตง 

ดลิยมากามทางพอป!ะมาณทเดยว 

หนงหาดวงตะเกยน เ!าไปพกกินขาวเชาวนน ไม่มท!ายเตยเบนดิน 

ทตายถงมาต!ง ๆ ห!อเบนดินพอกขน รอยนำท่วมแตก!ะแหงอยู่ ชาว 

บลินพูดก”นว่า ร่องนำเดินเย้มอทุกบ็ไม่ยนทิ ๒ โมงเชลิไปลิงตำพาช 

เบนทิหถก ๘๐๐ เขาไปโนลำน”นป!ะมาณย้ก *1๐ เย้น ดนำมากกว่า 



เมอมากราวก่อน เรออวนฅามเขาไปควย แต่ถามเขาว่านำมากนกตง 

ไม่ได้ ปถาไม่ม่ เมื้อกราวก่อนนมากไเสมเด็จเต่าพระยา ปตามมาก 

ได้ฅวใหญ่ ๒ คว เรยกว่าปตาฅะโกกรูปร่างกถ'าย ๆ ปตาแขยง โต 

ตก & กำ '0 กำ ๒ ฅวตงเรื้อขายม'าพอด ทท่าตะกร'อน เราเคยไป 

เทียวทางนำจนถิงกถอนโด แตะขนมาถิงจระเขเผอก จงได้ให้ชื้อ เรื้อ 

กะนู ๒ ตำชอกถอนโดตำ ด ชื้อจระเขโผอกตำหนิง ว่าข'างเดินบก แต'ว 

เหนงามกว่าทกแห่งหมด บาหลงท่าตะกร'อน เบนพนทรายขาวหญ่า 

แพรกขน 

พกทีเบนอาหารของเนอกน 

1 ^ 

มค'นไมโบนจงหวะเหม่อนกบทเขาเต่ากนว่าปาก มค'นกลุม 
0 ^ 1|| 

กำถงมลูก ถ'าปลูกเรื้อนอยู่ในระหว่างบา 

เหถ่าน มร^ค'นิไม'หรื้ออะไรก^เบนอาณาเขฅ เตยงเนอเตยงกระคาย 

ไว้ ยิงเต่นบ'างอยู่เงยบ ๆ จะตบายนก' ทีปากกตองตำแม่พาชน มแพ 

กระท่อมอยู่ ๒ หตง ต หตง มพวกญวนอยู่ 4 กน & คน ทำปถาใน 

ตำพาช เหนว่าก'นิเผือกไว้เขาว่าก'นิตองคอน ไม่ได้ทำอะไรนอกจาก 

ปถา แต่ถิงทำปถาดโน'นิ แถ'วยงอดหมไม่ได้คองขงคอกไว'บนแพตาม 
^ เ^ “เง่'. เ^ ห!^ เ^^ 

ทางเรอทีพายมา มนกแก'วนกกะลิงเบนฝูง ๆ ลิงกมอยู่บนค'นิไมยวเยย 

เม่อเกอบจะถิงหาดวงคะเกยน มดิตาอยู่ริมนำขางขวาม่อ 
2^ 

อยูบอย 

พวกญวนล่วงหน๎าไปสงอวนเ'ย้ยก่อนแลว แจวฅามสงมาเราใหแจวกลบ 

ขนไป พอกงหาดดเหนมปถากระพากอยู่คว ต ปลาตาย ปถาอ'าย 

เบยว ปตาตงกะวาด ๓ โมงติบมินิคแตวเมอเราขนหาด , กณแพคาม 

เอาข'าวไปให้เรากินกอยเรออยู่ ต โมงกบ ด& มินิค จนถิง 4 โมง ๒& มินิค 
\ 



^๓ 

จิงไดออกเรื้อมาเรื้อโบดหถวง ออกเรื้อไปหน่อยหนง เหนเขาขํ้างหน'า 

ขางหลงทิบ'านจระเขโผอกเห็นเรื้อนคน ทินโเหลก ๘00 เวลา ^ โมง 

เขาแถวทิหาดนนมปะรำข้กย้องหล”ง มเรอนบนผงเสก & หลง หถ่ง 

แค่แพหลงหนิงประหลาดมาก เรอนฝากระแซงอ่อน มแพอยู & แพ 
1:^ ' 

ฅงอยบนตกบวบฅร’ง ^ ท เดยว 
ข 

บนบกมกตวยมาก 

ขํ้น 

มาถิงท่าสำเภา 

แม่นำแคบนก หรอเขาเรยกก”นว่าเกาะน^เชิยว ทิฅรงนโแรอเราถ่อไม่ 

กลบลอยถอยหลงลงไปฅองเอะอะกนมาก 'แค่อยู่ขโงจะสนุกอยู่ 

วนน เดิมกนแจวเรอแจวมาพอถิงทิ ‘'^ เรอถอยหล'งถงไปหลวงอดม^ 

เอะอะให้จ”บถ่อ สิงให้ถอดแจวควเองกเขโถอดแจวด'วย ครื้นมาถิง 

ทิถ่อกเอะอะ ท่าท่าว่าผีพายถ่อไปเบนถ่อไม่ถก ควกจบถ่อเขโถ่อเอง 

ค่ายไปบนกราบเรอ พอทิงหนโแก่ง ฅนพถาดลงจากกราบเรื้อ โครม 

ครามตงมากรโหนิง นิงเงยบไปสกครู่หนิง แค่เสยงยงร'องเร่งผีพายขรม 

อยู่ เหนดผีพายว่า ถ่อไม่แขงแรงถ่อไม่จริง ร'องเร่งให้บีนขนไปบน 

กราบ ควกจบถ่อขนถ่อใหม่ ท่าท่าอย่างให้ผีพายร'องใหโอาอย่างน ®า 

ประเดยวเสยงดงโพล่งใหญ่ เขาบอกว่าหลวงอดมฅกนำ สกครู่หนิง 

เห็นขนมาเบยกท่งฅํว ค่งแค่คนตลอดหมวกแค่ไม่หลดจากหว คราวน 
า ^ 

ไม่จบถ่อเตย ค่ายกนไปสกหน่อยหนีง จิงไดเตอนเสยงดงขนอก 

ทนนำเชิยวแรงจริง ๆ นำวนควโง ๆ จนริมตลิงไหลขนได้บโง คนไห้ 

ใหญ่ ‘ก ต'มอยู่ทิริมกลองมาก มาหน่อยหนีงถิงบโนตาลสามต'น เวลา 

๙๘. พระพิชิตชลขาร 



๘๔ 

บ่าย ๓ โมงกริงลองนบคูฅาถเห็นอยู่ ด6, ฅนแก่ใบโกร๋น ซกไซ้ไถ่เลยง 

ไดความว่าเขาคดไปห่อไค้ ตามแถา)นค*นยางมมากพบริมแม่นำบ่อย ฯ 

เบนรอยเผาอย่ทกต'น 

ปห่อไค้ ตามแถบนค'นยางมมากพบริมแม่นำบ่อย ๆ 

^ ^ ไต'พวกเหถ่านทำใช้ไม้ผุ เบนไค้อย่างเช่นเรยก 

ว่าไค้ขร่วง ถ'าไม่มใบตาลใช้ใบเถิยงห่อ ชาวบ'านเหถ่านทำไว้ถ่าหรบ 

แถกของ กว้งผายอกอย่างหน;! เขาว่ามึ้ไร่อยู่หลายแห่ง มเรอมอญ 

บรรทุกเกตื้อปลาเกมเยือเกย ย'าขาวผ'าเขยวขนมาแถก แต่ไตเหถ่าน 

ไม่พอลงไปถิงบางกอกเลย หมดอยู่เพยงกาญกนบุรเทำน๚ ทิฅาถสาม 

ฅนน มนาประมาณสก ด ๐ 00 ไร่ แต่อยู่ในเรอไม่แลเหนเลย ดวย 

ฅถิงสูงเกินนโ!น์ฅา ทิจะแลเหนไค้ เขาว่าทิอั้นกยงมอกหลายแห่งทิเบน 
^ 0 1 Vเ^[ก 1 ^ 

ทิทำนา 

๓ 

มาตามทางพบแพไม้ม่อย ๆ เหมั่อนวนก่อน เบนไม้ไย่บ'าง 

ไม'ทุบเปตื้อกบ'าง และเหนฝางกองอยู่บนตถิงมากแห่งหนิง ยูกแพไว้ 

กะบรรทุกแต่ยงมิได'บรรทุก เวลาเทียง -14 มินิตถิงหลก ๙00 บ่าย 

โมงถงห'วยแมงลก เมึ้อกวนจะถิงหวยแมงถกน ตองเอะอะถงเบ่าแตร 

เร่ยกพลทหารมาถากเรอ คราวนเรอเราคูเหมอนกบชกพระดอลหม่าน 

เร่อก็่ไม่ใกร่จะเดินเลย มกรมการ กน ต^ กนมาคอยชกเรอ พอ 

พ'นนำเชิยวกปถ่อยไป ฉุดเรออนค่อไป วนนกินแกงไก่บ่าอวปถาอ'าย 

เบ่ยว ฉุ่ฉิปถาสํงกะวาดเมั้อเช'านอร่อยนก กินขาวไดกว่าทุกวน หลโ! 

ด 00 ๐ ถิงเมื้อเวลา ๒ โมง ต0 มินิต เทอมอเมฅเตอรเวลาเทียง ๘^ 

กรมนเรคํว่าในเรอแหวด .5^ด เรารอกอยคูมาว่าจะถิง ๙0 เมอไรจน 

โมง จนขนถิง ๙0 ด้ามโมงขนไป ๙ต ด้ามโมงกร่ง ถงบ่าย ๒ เบ่น 



4*๒ เบนซินเกณฑ์ขนอยู่เพยงเท่าน กรมนเร^ว่า 4*๓ เบนค้นเกณฑ์ขน 

ถิงพถบพตาบ่าย ^ โมง ครงหร์อจะย่อมค้กนีดหนง ด็ว่ยฅองมาจอด 

เรอกอยอยู่ โห์เขาคํดเค้าเรื้อเข*าไม่ได้ คิดระยะทาง เอาเรอตำเหลอง 

ออกเมึอไรก็ไม่รัแน่เรามาเค้ยก่อน พูดกนว่าย่ารุ่งแตวบาง เบนหลก 

โมงแลวบ*าง แค่กรมพิชิคบอกว่า ๒ โมงแล*วเบนแน่ นายทอง 

รบเบนค้กนคกวรเชื้อได้ มาถงพตบพถาวงหมิกบ่าย ๕. โมง กินเวลา 

ถิง 4* ชํวโมง แค่อยู่ข*างจะหยุดโฅํโรโฅเรบ*าง ทอนตงเค้ยค้กกรื้ง 

ชํวโมง เพยงแปคชํวโมงกริง ทาง ๕๕0 เค้*น เดินอยู่ ด ๐ 0 เค้*น’ 

ต่อโมง 81 กํบ 4๐ มินีค ทิวงหมิกนชื้อออกจากแม่นำทตรงน เขาว่า 

นำค้เขยวแก่เพราะนำซิกมาก ทิว่าว"งหมิกน'นดุจหนงว่าจะละลายด*วยหม่ก 

ท*ายพลไ]พลาลงไปมบ*านกะเหรื้ยงและบ*านกนเขามหลายซิบหล”งเรื้อน และ 

แพบ*างเลกนอย นอกน'นอยู่ซิกเข*าไป ทิริมนำเหนมค*นกล*วยค*นมะพร*าว 

มาก แค่ทิตรงฅลิงริมนำทเดยวมค*นไม้ 
ห 

.รอ เปย งนกพบ 

นาก ๒ ตว ยิงถูกคฑ์ ต แค่หนดำนำ กลบมาถิงท่ม ด ครวจด 

ผูกผ*าแคงผ'าค้ชมพูอยู่ค*นหนง 

ว่ากด้ซิท’ธมากชาวบ*านนนบถอกน ห*าโมงครื้งแล*วถงเ 

ไปได้ 

ปรอทอยุ ๘๒ ทิพตํบพลานทำกล*าย ๆ กไ]พลบพลาโน*นเบนค้ามหล”ง 

เหมื้อนกนแค่คูแมนสะแค เบดเค้รจด*วยก”นมถิง ๕ อ้น^ ทํ้ง์ขนบนคลง 

วิแ1ษขนทิฝาเบนแผงลายดำ 'ถู แดง ถู กบมเพดานเบนแผงขํ้น แค่ 

พลบพตานไม่ได้ฅํงบนหาด เพราะนำซิกเบนวงค*องคํ้งบนคฎง พล”บพถา 

4*4*. นายทอง 



๘ 

นำวิเนกว่าทิกตอนโด เหนพูดถื้อกนว่าตามตถิงทิมา เบนแต่รอย 

เนอรอยเย้อไปท้งน'น อนิงวนนถงเรอเถกไปน^ น”งพิจารณาลำนำแถ 

บาไม้ เมื้อเวถา พระอาทิฅย*ตกเย้ยง นกยง นกกวก นกออก นกเงื้อก นก 

กระแตแคโเวคร*องไก่บาขํนเซ็งแซ่ไปดย้บายใจด คิดโคถงให*เยอแนถ 

หน่อยหนง 

® พระถบเจยนลบไม้ 

แย้งย้องย้”งอมพร 

ย้ย้ตบกบย้าคร 

๏ บกษาเซงแซ่ซ่อง 

บ*างหยุคบ*างบินเนิยง 

ขนรงร่วมกูเคยง 

พิงเพติดเพลินใจให้ 

® แถเฉนยนย้งนำเนิน 

เรื้อเลกเล่มพายพาย 

มากตางกระแย้ย้าย 

งามยิงงามนกซ่า 

© ว”งหม้กแม่นาเรยก 
ใ 

ชถบเชียวฉวางกต 

น*าดำดุจหม้กปน 
ม้^^ ^ 
ว”งหมิกชีอเพราะพิน 

รอนรอน 

พ่างย*อม 

เขยวโย้ด ใย้แส่ 

เล่ห้ลำรบายย้ 

หถายเย้ยง 

ย้ไม้ 
ก”นพถอด 

ห่วงนองเนาหล่ง 

เนินทราย 

ล่องนำ 

ย้นชุ ย้ด ซงเส่ย 

เย้นาะท*งวงเวง 

ตำบถ นนอ 

แก่งคน 

เหกุติก เหถอแส่ 

น่านนาดำมว 



๘ฟ่ 
\ 

อนงยงมอะมวซเมนคอกอยาง ด ยงคองเคิมไว้เต็ยข็างท๎ายกตํว 

จะลม วํนนเทอํญกำตงเขยนเยอแนถอยู่ เหถยดไปเหนฅกแตนทองแดง 

เหนว่าควรจะเกึบไปไว้มิวเซยมได้ ด'วยเบนของประหลาดไม่เคยเหนเตย 

ไล่คามจบได้ควมาชมเชย เหนควเบนมนลน ก ย้งเ^ย ดมดูกลายเบน 

ค็กแตนอาบนำแกง อนิง ทอง ^ ^ทำโคลงชมลิงมาใหบท ต กบ 

โคลงเยาะนกอกบทหนิง เคิมลงไว้ท'ายน 

โคลง 

(ฮ หมู'ติงโลดแล่นเลยว ไล่กโเ 

ลูกกอดอกผายผน ลู่ไม่ 

บ'างโน'มเหนียวเถาวตย โหนจบ ไมแส่ 

เรื้อหตกหาดเข'าใกล้ โดดเร'นบาลูญ 

@ โคกม'าจบหาดจอง จิกปลา 

ยนอยู่แค่เอกา 
'ห^ 
ข^ 

เรามาเขอนมมา เยาะนก เล่นแส่ 

นกนกอา ยเราไผด้ 

ว ๒ คำ ออกจากบโ 

หถกหน'าเลยหน 

นกลอนโด เมปิวานน ลมบอกระยะ 

อย่ผง 

ด ร] 

บ'านจงมาไว'หน'าเยอแนตน ค'อกตอนโดไปนนบ'านท่าคะกร'อ 

ข'างซ'ายมอแถวบ'านจระเข้มท”งค้องข'าง แล'วค่อไปทำโบงทำล่าเภาอยู่ข'าง 

®) ๐๐. พระเจ'าบรมวงเชอ กรมหตวงประจกษ์ลิลปากม 



4 

๘๘ 

ขวามอท้งสองบ๎าน ต่อขนไปมบานทิกุงข’างซ็ๆยมื้อแฅ่ใม่รู้ว่าชื้ออะไX 

ขนไปอกขางซายมอตาตย้ามคน บ’านนาหมึนไชย แกะถิงห’วยแมงถก 

ในหวยนโ;เขาว่าม^ตายอนทิโช’เข’ายา ข’างซ’ายมึอบ’านห’วยแมงตก 

แถวกถิงบ’านวโหมิกทิพกเมอกนๆๅนน อนิงฅXงหน’าพถบพตาวงหมิก 

ขามนโ; แตเหนเขาตXXพยา ท่านเล็กไปเช’าวนนว่าโกถ้ทเดยว ไม่ถิง 

วงตXาญXมยเข’ามาในวง ว่ามXอยหมxอยเนอมากไก่เถอนกชุม เxาไป 

ยิงไก่ได้ฅวหนิง พอXว่าออกเชื้อเตย ภXบมา ๆ วโ;นบ’านท่ามะกรูด 

แถวบานหตวงทิพบกเตนอย่ยงข’างขวาทงตองบ’าน ต่อไปบ’านแก่งไผ่ 

ข’างซ’ายมอแถว ๆ ต่อไปท่าป!าตาท เมึองติงหอยู่ข’างขวามอ แต่’ว 

ถิงแก่งแม่กXะบานทินํนเขาว่ามติตาก’อนกถม ‘า อยู่ใต้นำ 
ฬ I ๘ I ศ ^ I I เ'^ แ + 2^ 

แต่นำมาก 

เวตาเชำวนน เ!าฅนนอนแต่ยำรู่ง 
2^ ฟ้. I 11^ ^11 I 

ไม่เหิน ต่อไปก็เบนแต่แก่งนำตินเชื้ยวปXอ แถวถิงแก่งตองพินอง 

ถิงทิพตบพตาพกเขาตองพินอง 

เหมึอนอย่างเช่นเกย พอตามต่วนไดลงเชื้อ แต่วนนิไม่หนาวมากนก 

ป!0ทเพยง ๘๕ ไปเท่าใดล็ไม่รู้แน่ พบหตกกเลอะ เบอนไป เมึอไปได้ 

๓๘ มินิฅนำ;พบหถก ด๕0๐ คXโ;ไปอกจนเวตา ๒ โมงกชื้งพบหถก 

ไม่ชื้ว่าเชื้องXาวเบนอะไXกน จะกำหนดในเยอแนถด’วยXะยะเต’นิ 
1 . - V . / , 

61 ๐ 0 

เ^ 
คนทจะอานเยอแนถแลวขนมาต่อไป 

ร^ \ 

นโ;เห็นจะเอาแน่ไม่ได้ กเห็นจะ 

ไม่มึใคXมาวดตอบ ถาจะว่าก็จะเหตวหนกไป กำหนดเอาแต่เขยงว่า 

คำแค่นนถิงนโ;เพยงเท่านํ้นโมงกเหนจะดอยู่แล’ว Xเบนแน่ 

ผ้ทิจะมาต่อไป กงจะไม่ม [กXเดินชำกว่าทิเ!ามาน เขาใจได้ว่าเบน 

เชื้อเดิน 



อย่างชา^^ด มนำเชียวแก่อยู่โนฅอนน ๒ แห่ง มชีตาเบนมอเขาอยู 

ริมนำเบนฅอน ‘า กนไป โมง ด กบ ๕0 มินิฅถิงท่ามะกรด พบคนตง 

มาอาบนำอยู่ Vฐ คน ถามว่าชาวบ^นนหรอ เขาบอกว่ามาแต่ตาดหญ๎า 

ตามทางบก เอาข'าวมาก่งกนทำงาน ระยะทางวนเดยวกถิง ทิน”นไม่ 

มนำเชียวมาก มเกาะอยู่กตางข'างทิเราไปนำตำ ข'างเกาะอกข'างหนง 
^ 2^ 

ดนำ'สูงกว่าข'างทิเราไป ๒ โมงเค้ษเล็กน'อย กงบานหตวงทพ 

บกเตน แค่ถามชาวบานรองบอกว่าบานปากกิเตน ทิเรยกว่าบกเตน 

นํน เขยนตามแผนทิมเรอนหตายหตง ชาวบ'านมายนอย่บ'าง ข'างทิ 

' เต่อไปอกหน่อยหนิง 

นน 
4' 

ตนทา 

แตพอจวนจะเตยวจงเหนทาง 

เห่นตำน่าตนดูเหมอนจะสูดอยู่เพยงเท่าน^ 

จริง 'า ข'างหถงมเขากไ!ซอนเบนสามช”น 

ต่อไป ด'วยเบนกุ่งหก^ จำเพาะมเขาบงอยู่รอบ ต่อไปอกเห่นเบนดิน 

ดวยขางบนราบ จะว่าเบนเขา' ปนก่บดิตากอนโห'ญ่ ‘ๅ สูง 

เหมิอนตลิง มดงไม'รวกแตคูโปร่งไปไม่มตนไม้ใหญ่เตยสูดตา 

หตายเก่นอยู่ เวถา (ก โมง ๒& มินิต พบเรอมอญสองตำมข'าวหถาม 

สํมถกเลก ๆ กบข'าวโพดข”ว เรยกมาถามบอกว่าจะขนไปขายทิเม้อง 

สิงห่ทิประทบร'อน ไปแต่ท่ายางโทนทิเราออกชอไวเมอวานนแต'ว เรา 

ซํ้อข'าวหตามมาไหคนเรอ ถามราคาเขาบอกว่ามดตะเพอง 
0^ 

มดหนงม้ 

ข'าวหตาม บอก เราซิอหมดท่งตำ ๒'ะ) มด เบนเโน ๓ บาทสลง 

แต'วขอโห'ร่ขารไงขนมบงเกมแสะขนมบงจดไปตองกินด มเดกอาย (ก 

ด เ&] 



ลิ่๐ 

IV 

อยูทินิน 

หน่อ!]หนง 
I . 

ขวบ ขวบนงไปในเรอน้นด๎วย ใย้ปากเข'าดเหนเคยวค้บายไป ^1โมง 

ถิงทางขนปราย้าทเมองย้งห เห็่นเรอกุณย้รวงค้ก”บกีรวิไลย ^ ^จอด 

มาอก & มินิกถิงปะรำประทบร'อนปถูกไว้ทิหาดเหนอท่าขนไป 

หยุดอยู่ทิน”นเรยกเรื้อทหารเข'าไป ให้เขาอวดเมยแลวกีน 

ขาวทินน เรอยงไม่มาถิงคอยอยู่ทินํน แค่เรวขนกว่าวนก่อนนมาก 

- ดวยพระยามหามนตร^ ^คิดเปลิยนฅำราใหม่ เอาทหารขนผลดแจว 

. - ผีพายอ่อนใหทหารแจว ทหารอ่อนให้ผีพายแจว พอเรอมาถงนิก 

ลองจิตต้องใจอยู่ ว่าจะ ขนไปเม่องต้งหหรื้อไม่ไปด ด'วยไปเหนคราว 

หนงแล'ว พอเรื้อคุณต้รวงต้แจวมา บอกว่าเรื้อค้รวิไลยอยู่ทิน”น ก 

หยากจะไปพบต้กหน่อยหนิ้ง . เราไม่ได้พบเลยไปก”บย์าย ° ^ แดด 

ร'อนจดเคมท ตองลงเรื้อแหวดใหญ่ไป พบต้รวิไตยอย่ในเรื้อทิท่า 

ขนไปบนโนนพบ ยาย ต้รวิไลยนํงอยูทิทางจะขนไป หยุดพูดหน่อยหนิง 

กเดินขนไป ทางประมาณต้ก ๘ เต้น ๘ เต้น ถิงปราต้าททิต้ -1 คาน 

ทางทิไปน^เบนต'นไผ่กร่ม ไม่ลู้รกนกพอเดินไปได้ แค่รอบนอกปราต้าท 

นน ไม้ขนรกชิดเดินไม่ได้ เราเข'าทางช่องปรางคด'าน บ็นขนไปตาม 

ก'อนแลงทิห”กพ"งลงมา ถิงยอดกลางทิทลายเบนกองอยู่ แลวเลยบลงไป 

ข'างมุมหิ?1ทิปราต้าทน ใหพระพลลองวดดยาวดานตะวนตกไปตะว”นออก 

๐ต. พระเจาพีนางเชอ กรมขุนต้พรรณภควด 

๒. พระยาพีไชยต้งคราม (อำ) 

ท่านผู้หญิงอิม ภรรยาเจ'าพระยาต้รวงลไวยวฒน์ (วร) 

ด 

&1 ๐ 

ด ๐๓ 
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ลิ่๑ 

๒๐ วา เหนื้อไปใค้ ด๘ วา มปรางคอยู่กลาง!]อด ต แต่ทลายเค้ยแลว 

ไม่เหนว่าเบนอย่างไร ปรางกทิค 4 ทิคํ รูปร่างเหนจะเหมอนกบปรางก 

ใหญ่ชกกำแพงแก'วคิดกน ข็างด'านหน'าลามดาน ด'านหลงทิ?1ต่อ 

ปรางกทิคํกลาง ท^ลองขางนํ้นมหลงคายาวเบนทิเรอนจนทน ในร่วม 

กถางกํก 4- คํอก ทิปรางกและกำแพงแก'วเรอนจนทนท"งปวงนก่อดวย 

แลงแผ่นใหญ่ ๆ แต่พิเกราะหดมิใช่ทิถาแลงอย่างเช่นเกยใช้ในทิอั้น 

ต่อยออกกเบนกรวดเมดกลม 'ๅ ดำ'ๆ คล'าย ๆ กบกรวดทิท่งนากราช 

จะประลมปนหรอชิงใดคดเบนแผ่นอ^'ย้แคงกรำ ^ เหม่อนลิถาแลง ด 

เบนอาฅิพีเชยถ มิใช่ลิถาแลงจริง ฤาจะประมาณการดูกเห็นว่าจะเบน 

ของลร'างมาชานานแถว จะเรองเดยวกนกบลร'างนกรวดหริอทหถ"งมา 

เมอย"งเล่นผีมอช่างชนิดนอยู่ ตามแถบน คงจะเบนเม่องใหญ่ ในแผ่นดิน 

ลยามกร*ง์หนงกราวหนง แต่จะไม่ลู้ใหญ่โคบริบรณมากน"ก แต่อยาก 

จะไวโกยรติยลใหเถองหรอต่อลู้ข'างผ่ายคะวนออกเขาบ'าง ครํ้นจะลร'าง 

ปราลาทขนดวยลิตาเช่นเขาทำกนทางโนน อานภาพผู้กนกจะไม่บริบรณ 

ทำไปไม่ได้ จงได้คิดแบ่งเบาทำลิถาปลอมใช้ '"ดงน 

ญ่าน อยู่ได' 

เบนวโกไม่ทราบ 

ไม'ผเบอยเหม่อนกไ]อิ1ตามชรรมเนยม 

ดกเบนของทน ‘ๆ 

จะทำเบนวดหริอ 

แต่เหนเตกนก หญ่อยูแต่ปรางกกลาง ถ'าจะว่า 

เบนว"ดกไม่เห็นมชิงลำกญ เบนพระพุทขรูปหริอชิงไรในทิน*นเลย แถง 

ทิก่อน*น์แผ่นใหญ่บโงเลกบโง ตดเอาเฉพาะตามทิ ๆ จะต'องการ ทึ๋ท"บ 

หถํงโกโแผ่นใหญ่หนโใหญ่^อก่ -ส่ นว หนานอ'ย ด4 นิวยาว ๒ (^อก 



61^ 

ด1หมอน 

นิว ปราข้าททิ(^^งป7ะมาณ & 0า เรอนจนทน'ข้งประมาณข้ก ต 

ค้อก แค่กราวนรกดยาวนก ไม่เหมื้อนอย่างมากราวก่อน 

กราวก่อนได้ไปคูอะไรป็กแห่งหนง นอกจากปราข้าทหม่นออกไป จำ 

ไม่ถนด & โมงคริง แถวกถบมาพบยาย ค้ร์วิไสย เถยงนำมะพร'าวข้ม 

ฅถิงน'นข้งข้ก & วา วา ชินโกรกมื้เดยวคองทำทางขนตง 

ทบไปทบมา ไดออกเรั่อเวตาเทียงมาจากเมื้องข้งห‘หน่อยหนง กถิงแก่ง 

ทีตนท่า 

แมกระบาน 

งเชอกจะฉดเรอ 
ๆ 2^ ^ ^ ^ 

เหกนท 

พระยากาญจนบุร กบหถวงปถด ^ ^ ตงนำมายนกอย 
^ {II 5^ 0 0^ ^ ^ * 

ผกพวนไว้ข้าหรบถากมทรายเบนเกาะอยกตาง 
\ ^ \ '^ ข 

ขางหนิงเชิยวกว่าขางทีเราไป เราไปขางกวาง 4 มินิฅจิงพว้4แก่ง เขา 

ว่าทีนิพนเบนกรวดกอนโหกฺ] ถทีนำน'อยจิงจะเหน มาอกหน่อยหนิง 

ตองเอาคนถงนา 

ว่าทีนิพนเบนกรวดกอนใหญ่ ถ'านำน'อยจิงจะเหน 

ถิงนำเชยวอกกราวหนงหวเรอเกอบจะเบนกตบสงไป 

ประคองไป เวตาเทียงเทอมอเมฅเฅอร ๘2. ไม่สู้ร'อนนว้า แค่ได้โห้เรอ 

แหวดเก่งเตยตองด เวถาบ่ายโมงเค้ษ เรอจอดขนถิง ด04 ดิกรเบน 

อย่างเอกถงมื้น บ่ายโมง ต พบกุณข้รวงค้ตงอวนอยู่กตางทาง บอกว่า 

พลบพถาน'น ทำไว้ทีข้ป็งพินอง ประเดยวกจะถิง ไม่ค'องไปถิงล่มสู้ม 

ค่อมาอกแก่งนำเชียว เรยกว่าแก่งวงยาง แก่งข้องพินอง ปตำเรั่อ 

ขนมาตามเกย บ่ายโมงกรงถิงข้องพินอง เรอเดินประมาณ '5 ชวโมง 

ถงสองพิน'อง พอขนบนพสบพถา พบคุณข้รวงค้มาน"งอยู่ทีนํน ตงอวน 

ทห”วหาดเหนื้อพถไเพลา ไดปตาบาง ในหมูปถาเหล่านํนมปฉากระพาก 

ต๐4. พระอร่ามคิรรกษ 



ลิ่๓ 

ใหญ่ฅวหนิง ซิงเบนปดาข้าหรบแม่นำน ข้เหถองงาม ให้ไปเยอไป 

ทำรูปไว้ อนงเราเหนว่า หลวงปถํดเมื้องกาญจนบุรแขงแรงด แต่ยง 

เบนหลวงปถดอยู่ จงใหใขยนข้"ญ่ญาบ”ฅร คง'ไหว้บนพระอร่ามคิรรกษ 

ปลด ได้ให้ข้ญญาบฅรทิพถบพถาน ให้นำม่วงขนหนิง เข้อเขมขาบ 

โมงครงถงเร์อเถกไปเทิยวคามเคย ไปหน่อยหนิง ตวหนิง บาย (1 

เหนนกยง 

นองเจว้ผีพายจะว่าเบนววบา 

บินผ่านหนว้ไปคว ด แถ^เหนมววอยู่ริมฅถิงหถายฅ”ว 

พอแถเหนบว้นคนมหฉายเริอน 

ทา 
เ/! ^ \1} ’ 

ม 
^1/1 I 

เม เผ 

แถะเข้ากองอยู่มาก ไปจนพบหลว้า 4๐๐ แลว้ว์กลบเรื้อมาเวลายำกำ พอ 

ทุ่มหนงกถิงพถ”บพลา พระยากาญจนบุรนำกะเหริยงนายกองบว้นยางโทน 

เบนทิขุนพิทกษไพรวน ^ ” ^ 

งา ซิงเบนทิน”บมื้อของกะเหริยงมาให 4 อน, ขนมนกว้เวถาเขามงาน 

ไหว้ข หรื้ออะไรใหญ่ ๆ กเถยงกนทกคราว ทำควยแป้งข'าวเหนยว 

มาหา กบพวกพ'องอก ๓ คน มขนมแดก 

นงพอข้กแถ'วเอาถงครก คำผข้มงาแถะเกถอ เบนอย่างอร่อยของพวก 

กะเหริยง ดเหมื้อนชาวบางกอกเขากทำขายกนบ'าง เราให้เงินข้ถงเงิน 

เพองกนละ ๓ บาท กนละกงคำลิงทุกคน แต่ขุนพิทกษไพรวนน^ ให้ 

เงิน & คำลิงกบเข้อฅวหนงควย อนิงพระยากาญจนบร ได้เงินโบราณ 

ขนาดเงินข้ลิงพดดวง กบแร่กนงอนหนงมาให้ ไดว้เจกเข้อ คราชว้ง 

พระข้งห์ ^ 
I ๐' 

และกรมการผู้ทำพลบพลา พลบพฉานห”นหน'าไป 

ด๐&. ขุนพิทกษไพรว”น (กะเหริยงนายกอง) 

ด0'0. พระข้มิงข้งหบุรินทรื้ . ผู้ว่าราชการเมื้องข้งห้ 



\ 
^(ะ^ 

ตะวนออกต!ง ดวยอยู่ผงข็างซ๎ายมื้อ ข็างขวามื้อต!งหน*าพฒัพถาขำม 

นโ! เขาสองพิน*องเบนก*อนหินใหญ่ตงอยู่โนนำ ๒ ก*อนดงาม วนนพ!ะ 

สจจาเอาเนอมาให้ แถ*วบ!!ทกพรานมาทงถำเ!อ ได*เ!ยกฅาค2ๆฒ่า 

ซอปาน เบนขนย้กดนิกร ^ มาไถ่เตยงด ฅโตาพ!านนเบนชุนหมน 

กองด่านพ!ะพถอย่บ*านหนองไผ่ อวดว่าได้ยิงเสื้อมาสก ๓0 ควแถว 3) / 

บีนนนใชคาบสิถาอย่างเ!ยกกนว่าสุคโเ ' ยิงมาจนตำกถ*องบางเตมท จน 

ปากบอกเจยนอะไรได้ไม่กถวแตก ใช้ดินเฅมสดยาวทเดยว ดินนโ!ก 

ต*องคำเอง กระสุนบีนกไม่ใชหถ่อว่าเบาไปไม่แน่นตองใช*ทุบ บีนนโ! 

ประจุทงไว้เท่าไ! ๆ กิเดอนกได้ ยิงสโ!ว์ได้กง ด๒ ฅว ด๓ คว จิง 

ชำระบีนทหนง ถ*าจะชำระค*องเซ่นเหถ*าเบดไก่ทุกกราว มนิทานทิยิง 

เสื้อน่น์หถายเ'รั้อง แค่จะจดถงในเยอแนถกจะมากนกไป จะว่าแค่เรอง 

เดยวเถิด เดิมคาปานกโ]พวกพ'องไปถอมช*าง ไปด*วยกนประมาณสก 

๓0 กน หยุดนอนอยู่กถางบีา เวตากถางกนทิทโ]คะโก ชื้อม่วงกนหนิง 

นอนอยู่ใกถ้กบตาปาน แค่เจ*ใม่วงนโ!อยู่กถางทเดยว เวถากถางกนเสอ 

ชะเง*อขนไปบนแก! ถากเอาควอายม่วงไป กนรองเก!ยวกราวเอะอะ 

กโ!ขํ้น ได้ยินเสยงอ*ายเฒ่าม่วงน^สองหนก็เงยบไป กรํ้น์จะติดคามไป 

ก็เบนเวลากลางคื้นมื้ดนก รอกนอยูจนรุ่งสว่าง ตาปานกออกตามไป 

กนเดิยว พบรอยเสื้อดเบนทางไป พบกางเกงแถะผาทิอายเฒ่าม่วงนุ่ง 

ไปหน่อยหนงกพบขาขางหนิง ตาปานกเอาขานโ!ไปดวย แถวไปพบ 

ตวฆ่. ชุนสกโ)นิกร (ปาน เบนพราน) 



ควกดกินเย้ยเพยงบ้นเนิวแฎว ฅาปานจิงเอาฅวน้นผูกเขากบไม้ให้แน่น 

แตว ขดหางขนอย่บนคํ้นไม้ย้กกรู่หนิง เสอกมากินที?1พ ' ดิงเชอก 

มดอยูแน่นไม่หถุด ตาปานยิงถูกไหล่10มตดหวใจ เพอนทีไปดวยกน 

อกคนหนิง ยิงขดิงทายตตอดขนมาดิงหวไหล่ โดดโผเขดิมาที(^พ ตก 

ตงมาตายอยูกบ?*!พ แค่ยงน”นยงไม่ไว้ใจชำเสยอกคนตะนด เหนว่าตาย 

แน่แถว จิงตงมาวคดู เสอน้นยาวดิง 10 ศอกเคํษ เกอบ ๘ ศอก 

สมเคจเจดิพระยายดิเอาหนงไปทำรปไว^เล่นจนทกวนน ควแกเองถูกอเกง 

ขวิด เพราะสุนขในไล่อเกงวิงเขดิมาทีตวแก 'ถู จดิแขาสองขางพดตง 

แค่เมือเวลาขวิดน่น 

งได้ถมผางตง 

อเกดิตาย 

ตกเขาไปเกอบ ๒ องกุลจ' 

ได้ ถดิพรานกนใดเสอกดได้ ตดิ)งถอดเสยจากพราน เพราะสตวทำ 

^ ยงไม่รูตว ค่อเมือนททเขดิแตะดทีแผต 

ตากรคนนตดิพรานถอดพราน 
2'^ 1(1 ^ 'ะ^^ เ/) 2-^ 2^ 

อนตรายได้ ไม่ส้สดิเว้ได้ ผู้ทีคูกถอดน่น กื้อนดิเงของฅวเองถูกเสอ 

กด ถูกศิษยกนหนิงหมบาขวิด ตองถอดทดิสองกน วนน ^ ทุ่มแถดิ 

จิงไปนอน' 
0 0 

เทอมอเมคเตอร ๘ค ยงรอนอยู่ ค'องอาบทอกกราวหนง 
2^ ^ เ/เ ^ I I 

รอ ฌ เวลาเชาลงเ ตามเคยเหมอนอยางกอน ท 
^ . ^ 

วน (1 จฺ ๒ คำ 
ร] เคุ] 

แก่งนำเชิยวนมาเมือเยนวานไม่ต'องฉดสาวพวน วนนพระยากดิญจนบร 

กดิ]พระพถลงมากอยอยู่แถว ตองยอมใหเขาฉุดแค่กดอยู่ทเรวขนอก 

หน่อย ปรอท ๓1(1 โมงหนิง (1& ดิงบานยางโทนทีไปเมือวานน ว“นน 

เราได้ยินนกกระแวนรดิเงเพราะ เมือวานนนกดิงเขนพดจดิแหมือนนกกิร 

ในการยิงนกอยู่ขดิงจะสนกหน่อยหนง แต่สนกอย่าง เอม บรณ์ วินน 



บคแ[เนด* เมอไปถิงหาดแห่งหนิง เบี่นเกาะอย่กลางนำยงขางหนิงเบนคํคา 

ด้ยินเ'สยงนกยงรอง กจอดเร้อเข'าไปทิหวหาด ค่อยย่องขนไป กาพย 

กบหมอสายตามขนไปดวย พอ■โผล่กอตะไคร้นำออก เรายงไม่ทินเหน 

มน ‘ๅ เหนเราก่อน ออกบินเรายิงตามสถํบกบหมอสายคนถะนด เบน 4 

นด พอถิงคำรบ 4 ทิบ ๆ ไปข'างซ๎ายม่ออกฅวหนง หมอสายยิงอก 

สองนด ไม่ถกทิง 'ะ) นด ด0ยไกลเคึมท ถิงโดยจะถกบ'างกเหนจะไม่ 

อยู่ด'วฆยิงข'างหาง แลเหนผลุดเขาไปโนกอไม้ไผ่ ย่องตามไปอก 

หมอสายออกหน'า พออเก'งคืนเรอริมนำ วิงผ่านหน''เขนมา เราถอบีน 

ถูกปรายทง ๒ คน เปลิยนบีนเวสตถรเชิด วิงตามไป หมอสายวิง 

ออกหน'า ไปเจอะห'วงนำในหาดหยุดชง”กอยู่ทินน อเก'งก็่เข'าบิาไป 

วิงเสยหอบทเดยวไม่ไดการอะไรเตย ทิจริงหาคน"นงามเบนท่าทางทิสฅว 

จะลง รอบมค'นฅะไคร้นำขนหนา กลางเบนทิเตยน มคนไม้บ'างเบน 

หย่อม 'ๆ มห'วงนำอยู่ข'างเหนอหาดห่างแม่นำเขฺามาเบนลำเลก ๆ กว'']ง ®ยุ 

เบนกว'างบ'าง ราบลงไปจนถิงนำ นำลิกกถางห'วงใหญ่ส”กสอกเค้ษใส 

เห็นพนไหลริน ๆ เสมอ ทิตามขอบหนองมหญาค'นแดงใบเขยวดงามด 

ม้รอยคนเสอกวางอเก'งก่ายก่นไปขนกยุงชาวไปทิงหาด ไปอกหน่อย 

หนงพบอเก'งอก หลวงอุดมรองคะโกนชมอว่าอเก'ง ๆ เราจ”บบีนถูก 

ปราย ง'างนกขน กาพยส่งบีน เวสคลรเชิด .มาให รองบอกว่าพระ 

แสง ‘ยุ อ'ายผีพายกร'องว่าโน่น ๆ พรอมกนขนหมดเสยงก'องไป ^ 

สติก็๋ไม่ท”น พออเกงโดดเข*าบาไป กฺราวนสงก”นใหม่ว่า ถาพบอเก'ง 

แย่ลว่า เฉย ^ (1ม่มอย่I า'ตดมอไย่) 



อย่าให้ร^งอํ้อองให้ใช้ย้กิด พอไปอกหน่อยหนิงหถวงอดมสกิดหมอย้าย 

ย้กิดกนต่อมามองหาอเก'งไม่เหึน กระซิบถามกนว่าไหนอย่หตายกำ 

หตวงอดมกํชมอกระซิบบอกโน่น ‘ๅ มองหาอเกงเท่าไรกไม่พบ ' จน 

ย้งย้ยขนมาร'องถามว่าอะไร บอกว่าไก่ ดเหมอนอย่างเรั้องขมกมาก 

ย้ามมื้อปาม ไปอกหน่อยหนงพบเขาริมนา ฅํงเบนก'อนดงามนก ทินิ 

ท่านเตกจดหมายไว้ว่าเหมื้อนพระพทชฉาย ไปอกหน่อยหนงถงแก่ง เริอ 

ถอยหถง งพายไม่ขนเคมเหนอยทเดยว 4. โมงเช้าแถ'ว เราค^ใจว่าจะ เขนเคมเหนอยทเดยว 4 เมงเชาแถว 

ไปจอดพกทิถำฅาหยก พายไปเท่าไรกไม่ถิงถำฅาหยกเตย พอพบเรื้อ 

กนตงมาถามว่ากำคาหยกไกตหรอ เขาบอกว่าพ'นมานาน จงได้นกไห้ 

ว่ากํตาแห่งหนิงเบนช่องอย เราได้ชมอว่ากำฅาหยกกกงจะคถ'ายอย่างน 

แต่กงจะกว'างใหญ่กว่าน ถิงท่งเหนด”งน*น์แถ'วก่ไม่ได้พิจารณาตฐ'กจ 

คราว่าอย่า งไร ถ่องมาทเคยว ดวยนิกว่าไม่ใช่คาหยกเหนเฎวนกไว้ 

ขากตบ หรออย่างไรบางทฺจะได'ด แวะขนหาดทรายหาทิร่มยาก ต'อง 

เดินอ'อมหาดมาเหติยมหนิง พอได้กินขาวนิดหนิง ^ โมง 4๐ มีนิฅ ตง 

,เรื้อโบดเหถอง มนำเชียวค'องลากพวนบาง คองถ่อบ'างถิทเคยวว"นน 

มาถิงแก่งท่าชางเทิยง 44 เหนเขากำกระแซย้งใหญ่ยาวอยู่ข'างขวามื้อ 

เบนหน'าฆาชนหย"งตงมาถิงริมนำ ย้ดิลาดำ ๆ ขาว ๆ มด'นไม'รวกเล็ก 

ขนอยู่บนยอดเหมื้อนเขาท่งปวง วนนในเรอเราเวตาเทิยงปรอทถง ๘5^ 

ร'อนจด วนนมเอกซิเดนซถิง เอ หน กนถ่ออยูพตดตกตงไป กนนำ 

ด๓ 



เ^ ^ 

มค๎นฅะไกร้^ 

ตถิง 

ร่องกำลงชโว้ชเ0อยู่พตป็ยตก(ๆามตงไปอก กนแจ0เรื้อนํ้นขนเรอได้ 

แค่กนนำร่องน”นสอยไปไกต ถิงฅองเอาเรื้อม่วงไปตาม ด้วยถกทฺตรง 

นำเชียว มาพบนำเชียวอกสองหน วนนดเหมื้อนฅ^แค่ตงเรื้อเหถองมาพบ 

สก ๘ แห่ง ทินำจะเชียวแถวจำเพาะจะเบนทิหวเสยว ' มกจะมทราย 

แตะกรวดกองอยูกตางนำเสมอนำบาง คำกว่านำเตกนอยบาง เบนเกาะ 

ขนบาง นำไหถมาสองข'างเชียวแรง เบนร่องไปฅามริม 

นำขางโนสงกว่านอกร่อง ไปริมฅถิงกวาง ๓ วาบฯง (1 วาบาง 

ถิง & วาเบนอย่างกวาง บ่าย ๒ โมง' ๘ มินิฅถิงกถองตุ่มสุ่ม กถอง 

นไปได'ฅตอดถิงพรมแดนพม่าอชีกฤษ 

ม่วงเสยไม่มาขนเรื้อโบดเหตื้อง 

กระดำกเรื้องวานซนน กตองตุ่มสุ่มน'นอยู่ข'างซายมื้อ ขางขวามอตรง 

ห"วแหถมมฅ'นมะพร'าวอย่หตายค'น เขาว่าเบนก่ายตุ่มสุ่มเก่า แค่เด้ยวน 

ไม่มกนมแค่กะเหริยงอยู่ ๒ เรื้อน ๓ เรื้อน มาถิงพถบพตาบ่าย I®โมง 

เอ& มินิฅ แค่ย"งจอดไม่ได้ ค'องแก้ไขกดเสาคดส'างอยู่ จน ^๐ มินิฅ 

จงจอดได้ วโเนเห็๋นนายปาน*' ปถดสรสวสดมาคอยรโ]อยู่ดวย 

โดดนำตงไปตโ!เสาแตะทำการเหมื้อนกโ]คนคานชรรมเนยม พถบพลา 

วโ]นแปถกกว่าทอั้น ๆ หน่อยหนง ควยหลงสุดทายนโ]ห่างออกไป เพราะ 

มหาดทรายกตางนำกนอยู นำทินนไหถเชียวพอเล่นได รปร่างพลบพตา 

เหมื้อนกโ]ทกพถโ]พลา แค่ก*นห'องไม่เหมื้อนกโ]สกแห่งหนง ไม่ค'อง 

เมื้อวานนหลวงอดมหนสงเรื้อ 

”” เได้มาขนแค่ไม่จ วนนจง บกออกเลย 

พระสรสวสด {ปาน) ปลดเมองสรสวสด 
๘เ 0^ ^ 

ร10(^. 



พูดถิงกํ้นห์องดอก ไม่เห็นต็า!ๆญอ"นโค พตบพตาหนหนาโน!ะหว่าง 

เหนอกบคะ0นคกเนิยงเหนื้อ 'านนเ!อจะไปบางกอกตำหนิง เ!ากไม่ม 

ชุ!ะตํงโค แค่ค^งมหนงตํอบอกไปทิท่านกตางฉบบหนิง พอไห้!ว่า 

มาด ดวยค!าวนกนเต่าตอก”นมาก ดเหมอนมาแตวจะ ไม่ได้กตบไป 

บางกอก เวตาเยน & โมงลงเ!อเถกไปเทิยว พนพตบพถาไปหน่อยหนิง 

คู เขา!าวกบ กำแพงทิตรง หวเลยว ปตายแหตม แตคู แม่นำค!ง นน ค!ง ไป 

ปตายทเดูยว เบนภูเขาคํ้งมยอดซอ'นก”นค่อตงมามต*นไม้ หาดกตางนํ้า 

มเกาะต*นคะไคร้นำขนเขยวเฅมปกไปแตไม่เหนท!าย ม่แหตมจากผง 

ะไกร้น' ข'างซ*ายม่อ ยั้นออกมาแฅ่กิวอยทิค่อกบผง กถมควยคนฅ 

เหมื้อนก”น ถาแถคูต*งแค่ห”วเตยวไปจนถิงภูเขาข*างหต”ง คูเหมื้อนหนง 

เบนเกาะ ๒ เกาะต"งอ!เกลางนำงามนก - พายเขาไปกเปลิยนไปทุกท ‘ชุ 

จนไปถงปตายแหตมน^จิงรู้ว่ามิ 1ช่เกาะ พายเข*าไปอกหน่อยหนิงจงถง 

เกาะจริง 'ชุ นำไน!ะหว่างเกาะน*นเชิยวจดตามเกย ค!งผงท่องคงเบน 

เพิงทิถาตกออกเหมื้อนหนิงถำ เมอไปถิงนนพบนกยูงบินผ่านหน*าไปค”ว 

หนง กำแถ*วเ!ากถบมาป!ะมาณ'สกค!งโมงถิงพถบพถา ระยะทางว”นน 

แก่งน^คนมากหตายแห่ง ถาแถแก่งคาม!ะยะทางมื้ท่ายางโทนท่าว”ง 

คะเคยน แก่งท่าชาง แก่งเย้ติยง เมองถุมส่ม พต่บพตาพ*นหน*าไป 

ระหว่างเหนึ้อแตะฅะว”นิฅกเนิบงเหนอ ’ คำวนนแจกเย้อพระลุ่มสุ่ม^*'° 

กรมการทำพตบพตาตามเกย พ!ะย้จจาได้เนอมาย้งดวย เทอมอเมฅเตอร 

ต๐พระนินนภูมิบด ผู้ว่า!าชกา!เมองลุ่มลุ่ม 
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เมอหวกำน ๘'ะ) 

๒กำ วนนเช็าออกมาพบพระองกย้าย ได้นกยงมาฅว 
81๓ 31 

หนิง แต่เบนนกยูงหางย้น เขอโห้บ่าวไปยิงในบาต่วไม่ได้ยิงเอง อก & 

มินิฅจะ!มงเชาออกเรอไป เทอมอเมตเฅอร ๘'ะ) ย้องโมง ต ย้วนพด้เระยะ 

ทางทิเราได้ขนไปแต่วแต่เยนวานน ม่แก่งน^คนเหมื้อนแก่งท"งปวง วนน 

เราพบนกยูงถิง ๒ กราว ได้ยินเย้ยงร^งบนหาด กรนพายเขาไปขนบก 

พอย่องเขาไปจวนจะพด้เต่นฅะไคร้นำกบินหนไป แต่อย่างนหถายกร้ง 

หตายกราวมาแล!! ทิจริงกย้นุกอยู่ แต่ถ^ได้ตวจะย้นุกขนมาก วโเน 

จบอยู่ทีฅโ!ไม้ริมแม่นาก่ควฺหนงผ็พายเห็นแต่บินหนไปเย้ย ทเขาหมาผง 

ขางขวาม้อมช่องอยู่ริมนำย้งพโ!นำขนไปย้โา!1อกเย้ษ 

มาณย้กย้อกกบ ย้งย้อก ต เบนโพรงถิกตงไป 

อ่อนไม่ย้แรงนก ทิในโพรงนโ!พนถ่างเบนทราย ทปากช่องทางนำนํน 

จบเบนคะไคร่นำอ่อน ‘ๅ เหมอนดิน นำน'นรย้กร่อยอุ่น 'ๅ เหม่อนนำ 

แม่นำโนเวตาเชโ เขาหมาทิฅรงนโ!ย้ตาเบนแท่นทิบเบนหถบเบนโพรง 

เหม่อนกำมาก ทิครงกนขามมมอญคดไมปตกกระท่อมอยู่ริมนำ ถาม 

ชึอตำบลบอกว่าหนาเขาหมาเขากวาง ต่อไปอกหน่อยหนิงกเหนเขากวาง 

ตงมาริมนำเบนเทอกยาว เบนโพรงหอยยอยไปบางเบนย้ตากอน ‘า บโง 

ดโเช่นเขาว่ากนว่าเหมอนอ่างปตาเงินอ่างปย้าหอง ต่อไปอกหน่อยหนิง 

ม่ย้ตาอยู่ในนำ กโ)นอยู่ขโงจะเของ อยูห่างจากผง มเย้าหถกเขยน 

หนโย้อไว้แต่อ่านยากเตมท ไม่ถกแกรมมาดวยเบนมอญพดไทย แต่ 

มช่องกวโงประ- 

เบนนำพุออกทางน'น 
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กบ พอเขาใจกวามได้โดยป็นมาน ว่าเบนทิพรมแดนเมื้องท่าตะกํว 

เมองตุมย้มค่อกน วนนเ^นขกบกวางไถ่ก”นงาม ‘ๅ หตายกราว 

เขาสุนขกงมาอยขางหถ่ง เขาเสฺนขอยูขางหนา 

ถาเขา 

งไปอย่ ขางหนา 

เขากวางไปอยู่ขทิงหฎํง ด'วยเขา!/ๅงตองเท่อกนติงอยู่ริมนำกนละฟาก เขา 

เสุนขปิยูขางขวามื้อ เขากวางอยู่ขทิงซายมื้อ แม่นำกดไปกดมา เตยว 

ทหนิงกกลบก”นทหนิง กอยดจํบอย'เตมอ ตนกแค่เวถาทิเหนน”น มติตา 

''ร!"'' I’ ,.1! ! ตงมารมนาทุกกราว แลดภเขานนกงจะเปถยนทาเปตยนรูปทุกคราวแฅ 

พอตงเกฅได้ แค่ริมนำน”นเปถิยนกนทกกราวไม่เหมอนกนเตย งามไปถะ 

กนคนตะอย่าง ทิยอดกวางโนเตยวหนิง ดเหมื้อนจะพตดตกตงมาแค่คง 

อยู่ด บางทกเบนหินก'อนโหญ่ริมนา เบนเพิงบ'างเบนหนทิยาดรงบทิง 

ค่าง ‘า กนหตายอย่าง แค่เบนอย่างนเหนจะตก ๘ เทิยว เทิยว 4โมง 

เช'าแดดร'อนจดเราขนอายทิชะง่อนติถา เบนทิถาดไถตบ'าง เบนชะง่อน 

บ'างพออา!^ยน์งได้อย่างแกบ ๆ เหนเขาตอมเกอบจะรอบ แค่มิใช่เขา 

อะไรหมากวางน”นเอง ถองยิงบีน เวตตตรเชิด เอาใบไม้เบนเบาก”บ 

แผ่นดินยิงข'ามแม'นำตองดูหถายนด เตยงบีนดงติง ไปเ 
2^ ป^ 

แถวยงกรน ‘ทุ 

อยู่นานเหมอนพาร'อง กินขาวค'มทิติตาทิเขาตาด เอยงอยู่ข'างหนิง เขา 

จดทิให'เราขนไปน”งข'างบน แค่เหนนำกว่าเบนพระประขานอยู่ไม่มื้กวาม 

ตุข จิงได'เกณฑใหกาพยกบเทวญขนไปน”ง ' เราเปลิยนเอาที่กตาง 

พอเรื้อมาถิงตงเรอแหวดต่อไป เพราะเยอแนตก'างนํก กล”วจะเบนดิน 

พอกหางหมู ให'เทวญจดเยอแนถไปดามทาง ออกเรื้อไปแล'วย”งนาน 



๑01®!) 

กว่าจะพนหมากบกวางไฎ่กน ฅ่ป็!ป อกเหนเขาช็างอ่อน เขายงข'าว 

มตนถะหุ่งเย์นดงใหญ่ ถิงพุไพรเทิฆง ด& มินิฅ ในถำแม่นำทิเราเห็น 

บ่อย ๆ ทิพนพุไพรมานิหน่อยหนิงกม ทิต่วงมาแล๎วหตายแห่ง คอขน 

ไปจนกระทงถิงพตบพถากเหนมมาก ถ็ามผ้ฅ'องการทำเอาเมดไปขาย 

กงจะมขนอกฅตอดทาง ถามดเขาอ่ามอญเภบไปบาง กเห็นจะได'มาก 
๘ ^ 

กม อ่ารากาถิงเกวยนตะ ๘๐ บาท ๘๐ บาท เบนเองไม่ฅ'องมใกรช่วย 

เหตออะไรเตย วนนํเหนมหินต้องขทิงน^าบทิงบางแห่ง ปรอทในเรอขน 

๘๐ แถ'วอยู่ขางจะร'อน เราให'จอดเรอทิวงใหญ่ค่อยร่มหน่อยหนิง วญ่น 

คํ้งแค่ตงเร์อแหวดมา ผ่าแก่งนำเชิยวมา ๓ แห่ง จอดเรื้อเทิยง ธ'? 

ทวนิใหญ่น เหนเบนแม่น^กว'างกอ่าทุกแห่ง ไม่มอะไรรกเรื้ยวในกตาง 

กอยเรื้อเหตองไม่ใคร่จะมาได้ เหนจะปตำฅวมาไม่ค่อยจะไหว 

ทฺแก่งนำเซียว ๓ แห่ง บ่ายโมงกบ ธ๘ จิงไดตงเรื้อเหตอง ปรอทก็่ ๘๐ 

เทมอนกน แค่เห่นจะเบ็๋นดวยบดหน'าค่างอดอนก ถิงวงกร่างบ่าย ๒ 

โมง ธ มินิฅ นำทิตรงน'นฅนเชิยวเรอระกิงไม้ขางขวามอ เรื้อทหาร 

โรยถูกมะพร'าวตงมากไม่ตงมาถิงเรอ หวเรอหนกตบแทงตงมา กล”บหน'า 

เบนท'ายค'องกรานถ่อไว้ จนจบเซีอกไดแลว จิงค่อยเหนิยวขนไป ช่วย 

ถ่อกรานขนไปจนหวเรอตรง ตกตงเบนตองหมุนเรอเต้ยรอบหนิง เห็ด 

เต้รื้จด'วยกน มินิต จงไปได้ไปถิงทิท'บตอง บ่าย ๓ โมง ดธ มินิต 

น"า 

เกอบจะได'หมุนอกรอบหนิ 

ทหารขนไปจอดไว้ข'างหน' 

I 0 /ะว่^ 

แคนาทนตกมากเชยวจค ตองเอาเรื้อ 

แล'วเอาถูกมะพร'าวผูกเชอกโรยถ งมา พอ 
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ถิงเรอทิเรอจบไว้ แถ๎วค่อยถ่อขนไป เชื้อกน"นเอาคนลงรํงไว้ขางหน'า 

พอไม่ให้หวเรอเบน ถ่อขนไปพอถิงทิเรื้อโยงเชื้อก กคองเอาถ่อกราน 

เรอรบไวพอ'ยู่ แล'วเรื้อทหารลำข'างหนาโรยเชอกมาอก , จบเชอกุ 

ไวแลวถ่อพยุงขนไปดงนทกตอน ครํนจะให้ทหารจบเชอกคิดถ่นไป 

ทเดยว กพายไม่ไหว ด'วยเชื้อกฅกท'องช'างลงไปในนำหนกนก แต่ 

เรอทหารเปล่า ‘ยุ กเคมพายอยู่แล'ว แฅ่ทิวุ่นขลุกขถกดงน มิใช่จะเบน 

วไป แค่เรอเราลำเดยวด'วยใหญ่เหลอเกิน หนาหนกแจวไม่ค่อยจะ 

ขน เรอธนเขาลาวพวนบำง แจวขนไปเปล่า ‘ยุ บำง ถ่อลองสามเล่ม 

บำงถ่ขนไปไว้ หยุดกราวหนิ้งหลาย ๆ มินิฅ เกว่าจะล่งเชื้อกกนไว้บางท 

ทางเดินจิงไว้ชำเกินตำราไป กร'นเรวจะไม่มาในเรื้อ 

ท 
2^ 

กถง ด๐ มนฅ 

เหถองนเล่า เหนว่าเรื้อเหถื้องจะต่องหยุดเลยแต่หลายว”นมาแล'ว ชำก 

กต่องทนเอาเพราะจะหากวามลุข 
0 / V 

เหมื้อนอย่างก”บถากเรื้อนมาอย่หลำ 
๘ ^ ^ 

หนง ถำตงเรื้อแหวดจะเรวขนอกหลา ยช”วโมง 

เขาท่าตะก”วอยูขำงหนำ นำเชียวเบนลองตอน 

ทพนตองน แลเหน 

ตอนหลงแคหยด 

ไป ‘ยุ อยู่ถิง มินิฅจิงไว้พ'นนำเชียว พอพนพ”นฅองมาหน่อยหนง 

กถิงแก่งลารวด เฉพาะอยู่ตรงหวเถยวเบนข'อลอก ทิผงขำงท'องกงซำย 

มื้อเบนดินยนออกมาจากฒ มฅ'นฅะไคร้นำ ต่อออกมาเบนหินดาด 

ราบเสมอพอ7ไนนำแล'วมก'อนหินอยู่ในนำ ขวางมาตามแม่นำอกเบนเทอก 

กน ทสงพ'นนำ ๓ กอน กอนเลกอยู่ใกล้หินดาดกอนหนิง ขิกลางเยํ้อง 

ขนมาหน่อยหนิงอกก'อนหนิง แล'วอยู่ใกล้กบร่องนํ้าทเรื้อเดินอกก'อน 
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หนง นนำ ย้งพนนำมาก ต่อกอนใหญ่นํ้นออกมา มึ้กอนใหญ่อย่ใ 

ตำกว่าหตงนำอยูเหนจะเย้กคบเ?!ษ อยู่ริมร่องทเดยว ทำให้น่ากตวขน 

[นระหว่างหินกอนน*นกบยง ห่างกน่ประมาณ & ย้อก 15 ย้อก เฉพาะ 

ลำเรอขนมา เมอเรอเราขนมาน”น คองโยงเชื้อกไวทิหวเร้อ ใหคนฉด 

เย้นหนิง แตวกย้าวพวนขนมา มคนตงยนในนำ คอยประคองเรอ่ 

เมอเรอเขามาถิงระหว่างช่องแก่งน”น เก่งข'างขวามื้อระต่นตะไคร้นำ หิน 

' ข'างซายมอเกอบจะครู่กบผีขางเรอทเดยว คิดจะฅูบิค พอมาถิงกถางตำ 

ฉุดช่างหวเรอเบนเข'าฅติงไปหน่อยหนง ทำยเรื้อเกื้อบ่จะพดหิน ย้าวข'าง 

ทำยเรื้อมาหน่อยหนง พอให้พนหินข'างหตง หน'าเรื้อจะไปพดข'างหน'า 

อยู่ข'างจะย้าบากย้ใาหน่อยหนง แต่ประเดยวเดยวย้ก ๒ มินิฅ ๓ มินิฅกื้พ'น 

นำเหนอแก่งใคแก่งไม่ย้เชิยวน่ท เชิยวอยู่เฉพาะทิตรงแก่ง เรอเราไม่ 

เหนน่ากถ”วอะไร มคนกอยพยุงนบย้บน'บรอย แต่เรอทํงปวงจะตำบากบาง 

แต่ถงดทิน่น์ ขาขนดไม่ย้น่ากต”วนนิ1 ควยแตเหนมาแต่ไกถ พอระวงได้ 

แต่ขาลงถ'ารูต"วแถ'วกื้ไม่เบนไร' ถาเผลอไม่รู้ว่าแก่งย้ารวดอยู่ทินํนแถว 

คงถงแก่งเบนแน่ เพราะอยุครงหวเถยว เรอมาไม่แลเหนแก่งเลย 

พอแตเห่นกื้โดนโบงทเดยว แต่เขาว่าร่องริมฅติงน พงเบนบน แต่เดิม 

เดินร่องกลางว่ามากกว่าเดยวน บางคนว่าแก่งหตวงน่ากลวกว่าน บาง 

คนว่าแก่งนน่ากลวกว่าแก่งหตวง แต่เราไม่รูทิจะตดย้นว่ากระไร ควย 

เคยมาทิแก่งหลวงทิง ๓ หนกจริงอยุ แต่ไม่เกยขามแก่งทางเรอเตยย้ก 

กราวเดยว ว”นนผีพายตกนำอก ๓ หน ๆ ทิย้ด หลวงอุดมร'องว่ามนิเไม่ 
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ค่ไม่ขํ้น หนาวกให้หมํนฅกไปเถิด ว"นนั๊ก่อยเชั๊องเขาไปจบถอบาง แ 

กร'าบเถท ถ่ปิก็ไม่แข็งแรงเหมอนแต่ก่อน แต่เย้ยงกะเหม'นมาถิข่อ ๆ 

ด,งขน ถาถิงก่อแถว ให้ก่นก่อเติมทุกท ทายเมองท่าฅะกวผงขางซาย 

แต่ไม่แตเหนเรอน เหนจะต่งถิกเขาไป เหนแต่ 

กะเหริยงผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ออกมายนอย่ทึท่าหน^บ'าน ประมาณ 
* * ^ 2-^ ? I I ' 

กน ๗ กน ทิฅถิงฅำหน"าบานนนทำไร่ยายาวอยู แต่เขาว่าไม่ซอขาย 

ใกร เบนแต่ทำพอใช้ หโแย้'นหยาบทเคยว พอยำกำฅรงแต่ยงย้ว่าง 

มอมบานกะเหริยง 

ดอยู่ ถิงหนำเมื้อง เหนต่นมะพรำวหลายต่น ^ฅนมะขามบำง (ๆนมะม่วง 

กม ทิริมนำนำเคนละหุ่งเบนคงใหญ่ ไม่แลเหนอะไร เขาว่ามเรอนอยู่ 

หลง &. หลง เหนอเมองมาหน่อยหนิง ผงขำงขวามอนนเอง มทุ่น 

ไม้ไผ่ หมายติลามอยู่ในนำ เรอมาคามยงซาย ถิงพถไ]พลาเหนอก่าย 

ก่ายเย้บยงตรงแก่งอเ'เจะ เวลากำแลวย้ามย้วน วนนไม่ตองเวิกอะไร 

ในการทิจะเอาเรอเขำจอดได้เรว วนนทางไกลเบดเย้รจดวยกไ มาอยู 

ในเกอบ ด๒ ช^โมง ทำหยุดทำพกออกไปนงอยูหนาพลบพลา คุณ 

ย้รวงติเอาปลามาใหคู ว่าไปลงอวนทิวงย้ดิง ไดปลาอชุบฅวหนิง วด 

ดยาว ๓ ^อก กวำงคํอกหนงเบนปลาหนงหนาไม่มเกลด เบนปลาใหญ่ 

ในแม่นาน ต่องกะเกณฑให้มิย้เฅอรไปเยอย้ฅฟไปไว้มิวเซยม คองทำ 

อยู่ ๘ ทุ่มดิงไดำเล'ว ไดปลาลิงกอก ^0 ฅว ยาวค้อกกบ V นิว กวาง 

กบ ด คุณย้รวงค้แจกท^กน เชอว่ามากราวก่อน เชอลงไม่ได'ปลา 

ด4. 
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แถะพวกกะเหริยงอกหฎายกนมาหา ใหเย้อเ 

หญ่เถย ไดแค่ปลาเสก ‘ก คราวนเบนคราวด’/แดยว" ไดปลาใหญ่ ๆ 

มาก พระยากาญจนบุรพากะเหริยงนายกอง หลวงขิทกษบรรพต *- ^ 

หมอนหลวงพิทกษไพรวน 

นายกองคนก่อน พวกทิมาดวยนํน กให้เงินเพองเงินย้ถิง กะเหริยง 

เดินมาแค่บานมองท ทางวนหนิง กบเห็๋นพระยากาญจนบุร 

พระพลเขาเหนอยมาก ตองเพิมของให้อก พระยากาญจนบุร แส์อ 

เขมขาบ?วด ผาม่วงอย่างดผนหนง พระพลเลออฅลดดอกลาย ผ'าม่วง 

พวกน 

) กรมการ ททาพลบพลาก อย่างกถางผนหนิง และพระพ่าตะก"ว ^ 

แจกเลอเหมอนทุกกน แถวดูกะเหริยงรำและเบาแพน ร'องเพลงดกไม่ผิด 

กโ;กบพวกแพนและเบาแพนนก รำอย่างบา ‘ทุ ใครก็รำได้ ไม่ต'องมคร 

หด แค่พวกเขาเองรำได้บางกน ถ'าเบนคนไม่เกยรำ กรำไม่เบนเลย 

ปลำมวยด'วยอก เ!] กู่ ตาหลวงถูกกาพยยอออกรำเอง ขยมจะปลามวย 

เช้ยอกแค่ห'ามไว ให้รางวถพอเ^มกวร & ’ทุ่มกริงแล'ว ตเถดหาวนอน 

เคมท พลบพถาหโ;หน'าระหว่างเหนอ และตะวนตกเฉย่งเหนอ เวลา & 

ห่มกริงปรอท ๘๙ เขานอน 

วโ; 'ะ) ๒. ก็าเช'าเทอมอเมตเฅอร ๘& หนาวกว่าวานนหน่อยหนง 

วโ;นออกเรื้อสายกว่าทุกวน ใมง ต ดวยเมอกนนนอนดิก และเหนว่า 

ระยะทางใกล้ ด'วยร้เบนแน่ว่าจะไปพกทิน”าพุ ไปพนพลบพตาหน่อยหนง 

หลวงพิทโ!ษบรรพต (กะเหริยงนายกอง) ด®)0. 

ด ดด. พระชินดิ^บด ผ้ว่าราชการเมองท่าตะกว 



๑0(ณ์ 

พ!]นำไหต^งกรงแม่นํ้า ตากรงแม่นำ ๆ ไหตแทงย้ายนำตะแกงมาขาง ๆ 

แต่ไม่ย้1ชิยวนก มเกาะเลก ๆ อยู่โนนำ 0-, เกาะ ต่อไปถิงแก่งคาเพอน'อย 

มหินโนนำ ๓ ก'อนทิยงข'างซ็ายมื้อ นำไม่ย้เชยวนก ต่อไปถิงแก่งคา 

เพอไหญ่ มหิลาดาดลงมาโน่นำแข่นโหญ่ เหมอนแก่งย้ารวด อยู่ผง 

ขำงซายมอ แต่ทางร่องนำกว'าง นำกไม่ย้เชิยวนก ทินำเซียวมบ่อย ๆ 

เมอ ๒ โมง ๒ว มินิตมาถิงแก่งนำตน เบนหาดยั้นออกมา'จากผงทง์ย้อง 

ข'าง เกาะค^อยู่กลาง แต่หาดทิยนท*ง์ย้องผงน*นเยองกโ; เฉพาะเกาะ 

อยู่กลางเหมอนลบแล เรอคองออมเกาะน*นออกมา ๒ โมงกรง เรอตรง 

หนำเขาดกงาอยูข'างซ'ายมอ มาตามทางวนนไม่เหนมย้ฅว์ย้งโด่ เย้ยงไก่ 

ริมกถิงกเงยบไป ' นกภนอย ได้ยินเย้ยงนกยูงร'องกร*ง์หนง เมื้อมากง 

ท'ายหาด กรโ;ขนไปดูบนหาดกไม่เหนอะไรย่องเกอไปเปล่า ‘า กร*นพบ 

พระชลขาร โ ^ เขาแปลว่าทิแถบนมขารนำบนบกมาก ย้โาว์จงไม่ 

ลงกิน ไปจนกระทโเย้ระย้มุม พ'นนโ;ขนไปจิงมย้"ฅวต่าง วนนเหนแต่ 

หอยกาบมิมาก ถานำตน นอนกลงอยูกบกรวดระกะไป หอยนมิโช่ 

โคเปล่า เขาว่ากินอร่อยดวย เนอเหมอนกโ;เต่า มคนกินก่นมาก 

เก็บฝากกนไปถิงบางกอกกม พอเลยวแหลมกเหนเขาพุน*าร'ยินก่อน เ1ๅ 

ได้เห็นแผนที่และรูปเขยน ย้มเดจเจ''เพระยาทำโหญ่ พอแลเห็นวาบเด้ยว 

’ ท่านเลกเร่งเรออยากจะเหนเรว พุ พายไปหน่อยหนง 

โมงกถิงเขตเขานำพุ ผงข'างซ'ายมื้อเบนจิถาก'อนโหญ่ พุ ทงเบน 

ก็ท่กไดโเต่ไกล 

พอ ๓ 

ต ๒. พระชลชารพินิจจย (ฉน) 
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กป็งขนไปไม่เบนรปเชา แค่ข๎างข'วาม่อน^แบนคํตาแท่ง 1หญ่ เบนหน็า 

ผาเพิงงามมาก ทิฅรงก'ถางทางจะเข'าไป ม่เกาะเถึกอยู่ก'ตางนำเกาะหนิง 

ค่อนํนไปกเบนทินำพุ แค่ข'างซ๎ายม่อนโ! แถเห็นกเบนหินกอง ๆ อยู 

ดงน'น ไม่แถเห็นว่าเบนอย่างไร ไปถึไม่ใกร่'จะได้เหตยวข'างซ๎าย อยาก 

แค่'จะเหตยวขวาแสยมาก พอเข'าไปอกหน่อยหนง เบนหน'าผาชนเหมอน 

กบพิตาพโถงมาโนนโ ทิข'างถ่างริมนโเบนก'อนใหญ่บางเลกบ'าง เหมอน 

ทิมอซอนกนถงมา'จนถิงนำมดินบ’างแค่น'อยแห่ง ทิหนาผาชนฅรงนํนไม่ม 

ฅนไมเตย มแค่บนหตงทิราบยอดเขา แตะทิมอข’างถ่างเขานํน เบนยอด 

'สูงนำประมาณ ตต วา ต๒ วา ศามทึ๋หน’าผาชนก'บมอ์ถ่างต่อกน ม 

นำพุออกมาเบนช่อง ®ช่องเดยวไหถตงทางหนงก็ม - ถงค่างช่องแค่มา 

รวมกนลงนำสายเคยวกม ทิถงค่างช่องค่างสายมารวมกนแค่ทิตงนำก็ม่ 

แค่นำไม่ตกลงมา'จากทิสูงนโา, อยู่ริม 'พุ กบมอดงนมอยู่ถง (ฐ แห่ง ค่อ 

ไปอกริมกไเพุใหญ่คนละเหติยม ช่องนำตก'สุ.งขนไปเกอบ'จะถิงคริ้งเขา 

มสตาทกระทบนากระ'จายเปนฝอย สายนา1ฅงามสกหนอยหนง อาบ 

ได'สบาย ม่อยู่อกแห่งหนิงพอเถยวแหถมเขานํ้นหน่อยหนง 

ไปในเรื้อตกใ'จหมด ไม่รูว่า'จะงามติงเพยงนเถย คิดว่าพุทิว่าเม่อตะกน 

กดอยู่บ'างแต'ว ครํนมาเหนตรงหนาพุนเข'า กลบงามกว่ารูปทิเขยนไปแสย 

พวกเราทิ 

อก ท่วงททินำฅกนํน 'จะพรรณนายากนก 'จอดเรอชมอยูฅรงหนาน'น 

สํกครู่หนง เหนสมกบนิราส ทิพระบาทสมเด'จพระพุทขยอดพาท่าน 

ทรงว่า 
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๏ มาพสางทางแสนคนิงหา 'ไนยนาแสลบไพ!สณฑ ยิงแดดาล 

ร่านรอนทุ!นทน จิงถดลเฃาท'องไอย!า!มณ เบนช่องชินเชิงผาสิลาลาด 

รุกขชาคิรน!วยสกุยสม ไพจิต!พิสพรรณอยู่น่าชม ถมพดพากถิน 

สมาถยมา มท่อ■ธารนำพุดุด^ ตลอดหลินไหลลงแต่ยอดผา เบนโปร่ง 

ปล่องช่องช'นบ!!พกา เซนซ่าด"งสายสุหร่ายริน บยิงเบนท่อแถกุทาง 

หกุ่างบ!รพฅ เลยกุถดไหลมาไม่รูสน นำใสไหลซอกสชรินท! แสน 

ถวิลถงสกุาสดไม่คลาดคลา เกษมสขสุขสานคสำราญเริง บ้นเทิง 

จิฅพิสกุงหรรษา ชะลอได้คิดคะใคร่ชะลอมา ใหเบนทิผาสุกทุกนางใน 

คิดเคยเมอเกยไปสรงสนาน สุกนช่ช่ารทิพรสสดใส อนหอมหกุนอกุลอบ 

สุมาถย มารางไร้สุคนขกำค! เคยิเคยถกุายภษาสุชาสรง อนบ!!จง 

ทิพ!สเกส! เกยไพบถยิดยิยดรุณนิกร ทนมากำจรอยู่เอกา ฯ , 

นิกกุ่าคะไปทิอื้นเสยก่อนแลยิคะรบมาอาบนำ จะได้ใหยิสดจยาย 

ท่านสรงทนแดดไม่รยิ)น และเกุถาอาบนำแลยิคะได'ลงเรอทเคยกุ ถยิจะ 

อาบเสยก่อนแลกุจิงไปเทิยกุอน ๆ กึจะตองพาเหงั้อลงเร่อไปด'กุย เกุถา 

เชยิกุนนเยนสยิ)หน่อยหนิง เขดนาพลำธารทิเม่องจนทบ!ไปจะหนากุ 

จงไปเสยทิทางขนบนยอดเขาก่อน จอดทีตะพานเบนแพถูกบกุบ รอยเขา 

ต”ดทางใหม่ ห่างจากนำทุไปขยิงเหนอนำประมาณสก ๓๐ กุา 

ตรงนํนสุงสก ต4 กุา ด& กุาเบนข’นเกุยนขนไป ถิงหลงเบนดินราบเสมอ 

พนตลิงทยิปกุงในทีนไ! เขากุ่าเดินตลอดมาได้ จนถิงสระ (1 มุม เดิน 

ทางไปขยิงขกุามอ ได้ร่มไผ่และคนไม้อน ๆ บยิง ทางประมาณลิก 

ตถงที 

ค ๐ 
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เย้โ4 เบน เ'เ'!ไ^ เบน ๓ แยก '”'1 ทนง๚นเบแไ'แ^!นนๅเ^เฆเมเไ!ถนไ! บ!'))ปเง่ เมบแ 

จากย้'ถา ๓ แห่ง แต่ไม่เบนลำชารนำไหถนองไป เบนแต่ทางนำไหชิตง 

ไปจนถงทิพุ ทท่วมเบนห^ง พุ อยู่ฅามพนก็ม คามทางนำไหชิไปน'น 

กวาง & (^อกบ'าง '0 คํอกบ'าง ๘ อกบ'างหถายแยกกนไปหตายทาง ไป 

ชิงท่นาฅฑโหญ่น เบนทางใหญ่หน่อยหนงม่ราก.ไม'อยู่คามทงน^าเฅมไป 

ท'งนํน ย้เขยว พุ ขาว พุ แดง พุ เหมอนอย่างก”บรากคนไม้ทิแช่ไว้ใน 

ขวดนำ 'ดิงมาเต่นง่าย พุ ขางนํนมปะรำเบนทิพกครงกถางทางย้ามแพร่ง 

มชิกอยู่ริมโคนค'นบ'างตามลำค'นบ'าง หยุด 

เก็บอยู่หน่อยหนิ้ง กินกาแฟไปพถาง เดินชิงไปดหมายว่า จะไปใหดิง 

. หชิ'งน^พุก็ไปไม่ได้ นำนองใปขเกยจถุย ทางค้ง่แต่นำออกจากกิชิาข'างบน 

ไปดิงทิครง เบนนำพุย้ก ๙ เย้น ต0 เย้น ไม่มฟิชิาเบนเขาเบนห'วยย้งไร 

เบ็๋นพนแผ่นดินราบนำพุนํนกเบ็๋นฟิชิาอยูริมฅติงเท่านํน เดินกตบมาชิงเริอ 

ไปดบอนํ้าร'อน แรกขนไปเหนมบ่อในระหว่างภํอนหิน มไม้ไผ่พาดอยู่ 

ถำหนง มตะพานไปดิง เข'าใจว่าเบนบ่อนำรอนแน่ , วางไปทินํนลองด 

นำนไ!ไม่เหนร'อน เหมอนกบนำคามชรรมเนยม นิกว่านำจะไม่ร'อนจริง 

เดินกต่บมาเย้ยทหนิง พอเขาบอกว่ามิใช่บ่อนำร'อน บ่อนาร'อน'^อยู่ 

ข'างหถดิพถบพตา ออกไปดเหนนำน'นรอน แต่เบนบ่ออยู่ก”บดินเตกไม่ 

น่าด ผู้ทิทำพล'บพถาเขาบอกว่า ทินิมิใช่บ่อใหญ่บ่อใหญ่ม่อยู่อก แต่ 

เราเข'าใจว่าจะเบี้นทางในบ่าเข'าไปอก ถามว่าไกตย้”กกํ่ 

บอกว่าทางเชิยบหินไปอกย้ก ๒ฟ่ วา 

หนิงขนไปดทฅนนาค กไม่ไกชิ น”ก มทางนำออก 

มต่นมะเดั้อดิน ๓ ค'น 

ทางกนดาร 

มากนอย เราว่าไม่ขดเด้บยง 
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ดอกพอไปได้ กฅ่ายไปตามด้ตา ท่าทางอยูขางจะซน'สกหน่อย ไปถิง 

ทินน เบนบ่อน^อยู่โนระหว่างก'อนหิน มทางนำไหสมาจากหิถา ๒ ทาง 

กอนหินค้งอยูกถาง ทิตรงนำไหถมานํนมกราบนำ เบนหินหรอหินดินสอ 

หรอทิเรยกว่าจอก จบกรงอย่กบกิงไม้ปลิดได้ง่าย นาท่ไหถมาจาก 

ปากช่องน้นรอนจด แถวมาตกตงโนบ่อสิตา กว่างประมาณสิสอกเสษ 

ยาวสกธึวาสอง?^อกถิงแม่นำ 'า โนบ่อนกรอนเหมอนกน แค่ไม่ดิงทิ 

ไหตมาไหม่ ‘า นำเยนไหถเจื้อเข'ามาได้ นำร'อนนนประมาณกนว่ารอน 

สก 6X10 ดิคร ด&๐ ดิกร ไปนทิอยู่ทก'บินหินกถฺางบ่อ I ร'บินเหงอเบียก 

เกระโจม ถองค่มไข่ดว่าจะสกหรั่อไม่สกกไม่แน่ เหมอนกบเข'^ ด'วย 
า า 

แต่ แช่ชา แดง เบน แน่ ว่า กน ต่าง ๆ 

เ^^ 

แฅก นทเ ขา เจ 
\^ 0^ 5^ 

ไข่เรามไปบงเอิญเสยท^ ๒ โบ 

ว่าเบนนำสิงน'นบ'างสิงนบาง แค่'ไม่มกสินกำมะกน ชิมดรสกร่อยเหมอน 

หนงกไเนำถกปนหรอดินสอทกำไห้นำเดื้อดได้ แค่จะว่าเดอดด'วยดินสอ 

ด'วยปูนกไม่แน่ เราไม่เข'าโจโน เ'รองทดถองเหถ่าน 

ดิมิสฅรอยู่บ'']ง , กไม่เหนว่าเดอดดวยกำมะกน โนบ่อน่นมบ่ตาตวเล็กว่าย 

อยู่ ๒ ต”ว ชาวบานเขาเรยกว่าปถาสรอย แค่มิไช่ปถาเกิดไนน่นเอง 

เบนปลาแม่นำว่ายเข'าไปไดตามซอกสิตา เล่าก"นว่าเม้ออยู่ข'างนอก หาง 

ไม่แดงมาก เบนแค่สายแดง ๆ น'อย ๆ เมอเขาไปไนทินโเถกร'อน 

หางแดงเหมอนปลากด อกตวหนิงนนเรยกว่าปลารากกล'วย อยู่ข'างนอก 

- สเหถื้อง เข'าไปโนน'นเบนลายขน จะจริงหรื้อไม่จริงกึไม่ทราบ ปลาน่น 

จะว่ายกล”บออกมาได้ หรอจะอยู่โนนนจนตายก็่ไม่ทราบ แค่ดุนว่ร'อน 
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จนเหงั้อ จด เบนอายเหมอนหนิงนำฅ็ม น”งอยู่ทิน"นนานย้กครงชํวโม 

โทรมทํงฅว จิงค่ายกลบมาตงเรื้อขั้ามไปอาบนำพุใหญ่ มบนใดพาด 

วนไปถิงอ่างใหญ่ ■ทิตรงกลางนำน^คกถงมาเบนหลายทาง ๆ หนิงน'น 

ตกลงมาในอ่าง กระทบกนเบนซ้น ‘ๅ หลายอ่าง ดเหมอนหนิงเขยนหรอ 

ทิไทย ๆ แกลไทำแค่ก่อน ยากจะพรรณนาให้เหนจริง ขางซ็ายมอเบน 

ศิลาหนาผาชน ยอดข"างบนเสมอพน นาตกรอบเขาถํงมาถิงอ่างใหญ่ 

ทิมบนไดขนไป เหมอนหนิงกบกรอบแก"ว ทิหนาผาน'นมคนไย่แตะตน ' 

ใบแฉกเลก ‘ๆ ขนเคึมท'งหน"าผา เหมอนหนิงกบเอาพรมหรอฝากระดาษ 

--บีดผนง หรอดอกไม้ร"อยแบบขนไปปะไว เขยวสด ‘า เวลานำตกขางนอก 

ต"นไม้ทิหน"าผาน^อยู่ขางในงามแท้ทเคยว ท้ทางนํ้าตกเลึก ๆ ตงไปอก 

ตกลงมาเบนข'นบ”นได น"น กระทบก่นเบนช'น พุ ซ้นหนงกมอ่าง พุ 

หนงตกลงมาถิงอ่างแตว กตกลงมาเบนนำราดปากอ่างลงมาอกเบนซ้น พุ 

กระทบศิลาเบนย่อยขาวเสยงด”งงามนก ทิปากอ่างมตญ่ไย่จนเล็ก พุ ขน 

เบนหย่อม พุ เหมื้อนหนิงไย่จนทิปถูกเขามอเล่นแตะเฉพาะทิทิกวรจะปถูก 

ด"วย ทิเย์นก"อนศิลานำตกข"างบนทุก พุ แห่ง มตนแฉกแซมไปตาม 

ซอกศิลาทิไม่ถูกทางนำราดไปราย พุ เบี้นแค่นาซิมพอถูกใบเขยวสดชั้น 

อยู่เสมอ ถาน”กเตงเขามอหรอช่างแลว ควรจะดจริง พุ ทเดยวไม่เหน 

ว่าน"พุทิไหนจะงามเท่าทินิเสย ไม่เบนของใหญ่เกินนยนตาทิจะแถด และ 

เกินกำล”งทิจะทำเอาอย่าง ถาเราได้เหนช่างก่อภเขาแตะดนำพุอย่างนขน 

ในบางกอก ก่อนทิไดมาเหนภเขาน คงจะคิดว่าช่างนํ้นแกล"งทำให"งาม 
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เกินกว่าทิจะเบนเองได๎" . แค่ก่อนมาเหนรุปเขยนบ'าง ช่างทำภูเขาบ*าง 

ยงใม่งามถิงทินิ เรายงนกว่าช่างเหนจะ: ไม่ได้เห็นอะไร เบนแค่ทำเอา 

เขา'จิงทำ 

ตามชอบใจ แค่มาเห็นทินิพาให็เร้อไปว่าครช่างเขาเหนจะไดตามเย้ดึจ 

พระบาทย้มเดึจพระพทขยอดพืาจฬาโตกมาทางนหถายเทียว 

ต”วอย่าง่ให้ เขยนค่อ ๆ มา ' จะพูดให*ถกไม่ได้ต*องคูรป เราได้ย้^ให้ 

ถ่ายรูปไวแถว ทินิาพูน^บีนขนไปได้ง่าย ดวยอ่างเบนช^ 'ๆ ขนไป 

เหม่อนหนงข^บนได แต่บีนขนไปเบนช*น น”บได้ถง ๗ ช*น แค่ทิอ่าง 

ใหญ่น*น นำถิกมากถิง ย้ธก อ่างเตกกอย่ใน!1อกเตษ ๒ ตอกเตษ 

ปากอ่างน'นเบนโคตนตะกอนนำอ่อน ‘ๅ ทีจะเบนติตาย้ขาวเหถื้อง 

I เจอแดงบาง กจบกบกิงไมคดเกยวไปตามรูปกงไม้ม่จะเบนไป 

ได้ ทีแข็งเบนหินแล*วก่ม่ ทีย”งอ่อนกม่ บางทีก่ขาวทีเดยวเหม่อนก“บ 

ฟองนำ หกออกข*างในมกิงไม้บ*างมใบไม้บ*าง เราขนไปถ 

บาง 

ออน 

งช*นกลาง 

พบติถาเบนใหม่ รูปร่างเหม่อนก”บกระบอกไม้ แกะตวดตายย้าหร“บ 

บกรูปอย่างจน ย้องกระบอกติดกน มต*นไผ่แถะหญ่า ตะไคร้น*าขน 

ไปน*น์ช่วยกนกบท่านเถกเอาขวานพน มาทำเขามอเล่น นำทึ่ฅกมาจาก 

เพิงยาย้งนํน ถ*าเอาหถงเขาไปรองอาบ ทนไม่ค่อยจะไหว เจ็บเหม่อน 

อะไรแทงปตาบ ๆ ไปท'งตว นำน^ใย้บริย้ทชแค่ไม่ย้เย็นเหม่อนอย่าง 

เช่นเราคิดฺกล'วแฅ่ก่อน อาบไดนานไม'หนาวเหม่อนทีจญ่ทบุร้ 

ช่มดกร่อย ๆ ฝาด ๆ ร่ย้ไม่ย้นิทกินไม่ได้ จะเบนด๎วยใบไมโบไฎ่แฎ^ 

แคนา 

ด^ 



6)(5)(^ 

เดิมไม่^ดึ้ด้วย อาบเซ่นอยู่นานเพลินไปชํวโมง ด ย้นุกอย่างยิง 

กซบตงมาอาบนาคนท่าอก กถวว่าจะไม'ซบาย เถื้อนเ7อไปกินขาวเช๎า 

ทิท่าขนคนขาร' ซ่วงไปถิง & โมงไม่รูลิกหิวเตย ฑิบนผงน'น เขาว่าม 

เกรองยาหตายอย่าง แต่เราไม่ได้ไปเทิยวหา บกขงโหไขาชํกรูปแถว 

ออกเรอเทิยงซามซ่วน มาอกหน่อชหนิงมนำพุ่งออกมาจากกิตา ริมนำ 

ซูงกว่าแม่นำซกซอก ด แห่ง ด อกแห่งหนงซูงขนไปซกซองซอก , นำ 

มากกว่าทิว่าแรกนไเซกหน่อยหนง ไม่ประหตาดซิงไร ต่อมาอกหน่อย 

แถว 

หนิง เบนเขาใหญ่ตงอยู่ริมนำหนไยาชํน ๆ 

เหมอนอย่างเช่นมมาแถใว์ มมอกิตายื้นออกมาในนไ เหมอนหนงเบน 

เบนหถบเบนมอต่าง ๆ 

กอนเขาออกมากไ)นหนิง แต่รากไม่ม ซงขนไปพ]นนไซกซอกเซษ 

มนำหยดเบนเมด ๆ กิมากทํวไปท้งรากเขาถกนำกระจายเบนฝอยเหมอน 

หนิงฝนฅกตงในนำ .ทิเฃาถำผงเบน ๒ ยอดคิดกนซูงกว่าเขาทิเบนเพิงแต่ 

ก่อน ทิหนไเขาน'นตงมา มซิตาอยูในนำกอนหนิง เมื้อนํนแตเหนเขา 

ตกกระวานแตะเขาถำผอย่ขไงหนไ . ต่อไปอกกิงแก่งละวา มกถองละวไ 
5) นํ I 1 . ใ 

อยู่ผงขไงซไย นำเชยวนกพนแก่งเบ็๋นกิถากอนโฅ ๆ เขาถะวาอยู่ขไง 

ซไยม่อ ร่องนำไปขไงริมผาใหญ่ แต่ถ่อกรานกนอยู่กว่าจะพนลิง ๒^ 

พอไปพไแเก่งน"นแตดไปรอบขไง เหนเบนเขาตอมรอบบไแดด 

ร่มมาก ดงามนไา ได้ยินเซยงนำพุจะมขไงหนไทิน^พุน่นอยู่ เขากินนร 

ใหญ่กว่า ๒ แห่งทิพนมาเ,เตไหน่อยหนิง แต่ไม่งดงามซิงไรไหตออกมา 

ตรง พุ' คไเขากินนรเองน^เบนเขไงามนก ค้งอยูริมนำยาวตถอดไปหสาย 

มนฅ 

( 



I 

คง ห่างบางชิดบาง ทิพนค้ตาแท่งทิบโหญ่หยงตงมาถิงนำ ไม่มศ็นไม้ 

ขางต่างเตย มแต่บนยอดถม แถกต่บไปขางหนา เหนยอดเขาถ"าผทิ 

คะถง!^^อย่ริมนาข^งหน^ต่อไปเบนยอดย้งซอนกนหตายชิน 

น'นฅ้งอยูขางซายมื้อ ยงอยู่ในเขาน้นนำเชิยวอกแห่งหนิง 

แถ'วเทอกเขา 

แต่ยงไม่เท่า 

แก่งละห่า เขากวายมพน 

เหตยวมาขทิงขวามอ 

ทิ?มน^มทิตาโก"งขนไปเหมอนรปนกแกว 

ทิถาพอปริม ๆ กโเน*าอยู่โก้น^คูชอบกตจริง ๆ 

เขากินน7ยงไม่หมด แต่เปลิยนอย่างทุกกรำวทิเหลยวมา บางแห่งยอด 

' ยอดเตมอดเหมื้อนหนงทำเบน 

หถงถนน หริอหลงเชิงเทินกำแพงบนยอดเขาตูงคองแหงน ดประหนงว่า 

เขาคดเบนข"น ๓ ข'นถดตงมาเบนลำคบ 

ถ"าจะขิรถหรอม'า กดูเหมอนหนิงไปโนถนนบนยอดเขาราวกบกนทำไว้ 

คูต่อไปอกกเปลิยนอย่างไปโหม่ บ'างกเบนกิตาย'อยตงมาแต่ยอดเขา 

เหมอนทินำ3าด ' บางทกเบนหน'าโหญ่เบนกิตาแท่งทิบเหมอนดงกำแพง 

แหงนขนไปจนคอคงบ่าจิงเหนก้นไม้ ทิฅามหน'าขาทิเหมื้อนหนงกำแพง 

น'น บางทเบนหตบเข'าไป มรอยฟ่องนำเหมอนหนิงทิน*าฅกห'อยย'อย 

ลงมา บางแห่งกเบนทิโฅยอดเขาตงมาหน่อยหนิง ชะง่อนกิถายืนออก 

จากยอดเขามทางนำหยด ทิเรยกกนว่าฟ่องนำเหมอนถ*าเขาหตวงเมื้อง 

เพชรบุร หอยรายกนไปเหมอนระบายยาวบางตนบ'าง เขาว่า’เวลาหน^ 

นำ ตกจากยอดเขาน'นตงมาทางภูกิถาฟองนำทิหอยอยูน'น เห่นจะจริง 

เบนแน่ ควยพยานลำคญทางนำแถเหนเบนกราบคลอดทน'าผา แตะภ่ 

ฟองนำกยงคิดอยูมาก ถ'าได้เหนเวตาน'นจะงามตกเพยงโด ด'วยน่าราด 

/ 



๑๑๖ 

ตกสงมาย้งถิง ต เค้น (1 เค้'นยาวหถายค้บวา ' เห็นจะค้งใหญ่กว่านำพุ 

ทิคิดว่าจะทำทิเอกซิหิบิชินปา!ค้ บ็นมาก เขากินน!นั้ได้ชื้อเพราะหน'าผา 

เหถ่าน ดวยตามหนาผานนเบนหลื้บเบนเพิงกิลาช่อง พุ ไปมากหลาย 

แห่ง เขาคิดเอาว่าเบน!งทฺกินน!มาอา(^ย แห่งหนงเบน'เหมอนหนิงคูหา 

วิชาเยนทรทเดยว ถิกเข'าไปหน่อยหนิง ทิต!งหน'าน”นเฉพาะมแผ่นกิถา 

จะเบนอะไรรองกไม่รู้ แถศเหมื้อนกบเฅยงต”งอยู่พอเตมคูหา เขาว่าเบน 

แท่นของนางกินนรมานํง ทิเบนคหาเลก พุ น'อย พุ อกมากหลายคูหา 

ทใหญ่กึมื้หลายแห่ง บางทดเหมื้อนหนงเบนโพ!งลิกเขาไปบ'าง ถากินน! 

จะมาอยูทินิจริง ^ คนเหนจะค้นวิชากา!ทิจะบ็นหรอจะคิดอ่านเกยวพาราค้ 

ได้ เหมอนอย่างอุณรุช แถะพระค้ขน ควยหน'าผาชินนกแล'วกไม่ม 

พนดินเถย ติงอยู่กบนำทเดยว ถ'าจะ จไเให้ง่ายก็เห็นจะได้แค่ยิงด'วยบีน 

เขานงามนกจะพรรณนากไม่ช”ดเจนไดไหมื้อนตาเหน ในเขากินนรนน์เอง 

มนำพอกแห่งหนิง ' เราใปถิงบ่าย ๒ โมง && เกอบ ๓ โมงแถว ขนทิ 

ท่าแพบวบไปดทิต'นน่าจะมา‘ เหนเบนกอนกิถาใหญ่หน'าเพถ่เย์นเพิงอยู่ 

ทใฅ้เพิงนํ้น์มกิถาก'อนย่อม พุ ค”งเ!ยงราย เบนทิพอขไนำได้ถิกค้อกเค้ษ 

นไพุออกมาแค่ใต้หน'าผาพลุ่งขนค้งแถวมากระทบกิลาข'างหน'า 

มานไ; แรงนํกเค้ยง ดงมาก ตามรอบ พุ ทิขงนำ เบนคิถา ก'อนใหญ่ 

บ'าง ทิอยู่บนผงข'างชวามอเวลาขนไป ต*งหมินน่ากลวจะพลดฅก นำ 

นไ;ไหฟิตามลำขา!กิถาก'อน พุ ซ'อนกนบางบงกนบ'าง แค่แยกเบนค้องทาง พุ 

หนิงไหลนิงไปในกำ ใตมอมกิลาแถวไปพฺขนนอกกำ ขางแม่นำทาง 

นำพุขน 

บางเลก- 

/ 



* 

๑๑ 

หนิงไหถถงไปตามชารฅรง 'ๆ ไปร่วมกบทางนำทิออกจากกำ ทิตรงทิ 

ร่วมน้น เบนทิถาซดพนตงไปเบนแอ่งกตางนำ เฉพาะไปตงร่วมกนทินน 

ไหฉแรง นงอาบในอ่างนํนไดย้ก 4 กน & คน นงพบฺเพยบนำเพยง 

ราวนม ตำชารนํนกว*าง & คํอกบ*าง 'ฐ อกบ*าง . เข้ยงนำกระทบทิตา 

ดง ทินำพุนค'งอ!]ใกล้นำฃนไปเพยง 10 วา ตเ วา กํถิงบ่อทินำเกิด นำ 

ทินนกร่อยเหมอนดงทิพ*นมาแถ*ว แค่เ?ในกว่าข้กหน่อย เราอาบนำแตว’ 

กลบลงเรื้อบ่าย ๓ โมง ๒& มินิต มาหน่อยหนงนำเชียวมหาดกรวด 

กลางนำ ข้ใา ต0 มินิฅ ถิงฅรงหน*าถำผ’ ควเขากำผเองน'น 'เบนเขา 

ข้งยอดแหลม ได*ออกร้อมาแค่ก่อนน'นแถว แค่ทิกำนอย่ไม่ถิงกิงกถาง 

เขา หนทางชนเฅมทเกอบจะตรง แค่พอคนบ่นขนไปไค้ ไดถองวดคู 

ตงแค่ปากกำตงมาถิงนา ด๘ วา พระชลชารไดเคยขนไปบนนน บอกว่า 

กว*างยาวประมาณ ด0 วา กำนลอกนมานานแล*วว่ามเรื้ออยู่บนน^ 

เบนเรอด'งเรอกนของโบราณ ข้มเดจเจาพระยาให*พระชลชารขนไปด 

เห็่นมเบนรางยาวประมาณข้ก ๓ ข้อกกว*างข้อกหนิง 

เหมอนหนิงรางย*อมกำทำด*วยไม*ประดู่แค่เก่ามาก ข้เหลื้อง 

มอยู่ 4 รางดวยกน แค่ข้ามรางใ!นมฅวอะไรกดผเข้ยบ*าง อกรางหนง 

น'นยงบริบรณดอยู่ พระชลชารเอาต'งขนเมถดไว้ข*างบน แลดเห่มิอน 

ด”งพระพุทชรปยน ตงอยู่ในน^คนมาไหว่มิากด*วยก”น แล*วค่างคนต่าง 

ข้บถามก”นจอกแจกมากวนน อก '0 มินิตจะ 4 โมงออกเรื้อจากถํ้าลื้ 

มาถิงพล”บพตาหาดตาเหถกบ่าย (1 โมงตรง จอดเรื้อไค้ง่าย พอกง 

ทิห”วรางนโแบน 
^ 0^ เ/! 2^ 



6)6)^ 

พ!ะข้จเจาเอากวางมาคว ต โฅใหญ่นกเหน'จะเบนกวางแก่กำลงตกมน 

เขาวดกโ!ว่าเสงถิง ๒ เสอก ๒ นิว ทิหนโพถบพถามนำพุอกแห่งหนิง เร'า 

ลงเรอใปดเหนทินํนํมกโ)นเขาบง แถดูทิตรงหนโพตบพถาไม่แลเหน แต่ 

เยองขนไปขางเหนอหน่อยหนงจิงเหน แถดเบนช่องกวโงประมาณเสํก ๒ 

คํปิก เหมอนหนิงกบท่อนำ พุ ไหลตงมาแรง กระทบทิถาทิปากช่อง 

เบนฝอยขาวตงมาจนถิงนำ เสูงแต่นำขนไปถิงปากปล่องเสก ๘ ค้อก (5^ 

ค้อก - แมนาทฅรงนแกบ ทิหนโพถโ)พถาเบนเขากงนำชนคนขนไม่ได้ 
, เ'น. 

ถาจะแถดูไปขโงหตโแถะขโง พุ เหนเบนเขาถโเมอยู่เกํอบจะรอบ เหมย่น 

หนิงเมั้อไปอยู่เม่องพงงา เวโแเต่ดโนตะวนตกเบนบาไผ่บง เมื้อพลโ)พถา 

แต่ถโออกห่างหนโพถบพถา 
^ 0^ 

หนาพถบพตา หนไปตรง 

- .คโอยู่โกต้ พุ ตนไผ่น่นก่ไม่แถเหฺนเขา 

มาหน่อยหนิง เหนเบนเขาถโ)มรอบทเดยว 

ทิค้ฅะวนออกอยู่ยงขโงซโยมอ เนแม่นำนรูสิกว่า มนำขนนำตงเบน 

เวลา. แต่เหนจะไม'เกิน นิว ^ นิว แต่ถโหนโนำ พุ เหนจะมากนํก 

ดุทิเขากราบนำขนไป ๓ วา ๓ วาเค้ษ บ่าย & โมงตงเรอไปเทียวเล่น 

เย็น พุ แต่ไม่มสิงใดในวนนคงแต่ตงเรอเชโมา ไม่เหนมเกํฅว์สิงใด 
^ V I \^ 6^1(1 I ! ^ 

ตงมารมนา แศชนนกกิไม่ค่อยจะม แสยงกไม่ค่อยจะได้ยิน เขาวา 

ทินิมนำลำขารบนผี่งมาก เสฅวไม่ใคร่จ ะลงมากินนำแม่นำ อาค้ยลำขาร 

บนบกเสยพอสบายแถว สองขางทางมาวนนมเขามาก เบนอย่างต่าง พุ 

กโเ เบนงามกว่าทกวนทิได้มาแถวแต่ก่อน เรากถบมาพถบพลา & โมง 

สามส่วน ตมในแม่นโพดสบายดกว่าทิพลบพฟิาหลายส่วน บ่ายแลโ) 



๑๑ลิ่ 

เทอมอเมฅเฅอรยงอยู่ถิง ๘๘ เวตาส์กทุ่ม ด มพารองเฑแถบ ฝนฅก 

ถงเมดราย ‘ๅ นอย ‘า ประมาณถกกริงโมง^งหาย ไม่ทนเบ็ยกอะไร 

คำพระค้รถวลดกรมการมาหา โห้ผ็าม่วงกโ]เล่อเขมขาบเขา เพราะ 

เขาทำการพถโเพสา เวตาคำล่ก 4 ทุ่ม& ทุ่มเทอมอเมฅเฅอรอยู ๘เอ 

วน ฟ่ “1, ๒ กํ๋า ออกเรื้อโมงกโ] ๒๐ มินิตล่ายหนกขนไป ด0ย 

เมอกนนนอนดิก กถางวํนเทิยวล่นุก'จนอ่อนโ'จ เทอมอเมฅเฅอรเชา ๘'0 

หกล่บแปดหรื้อ ตเ๐ ถวนเดิยวนไม่ไดโเบเห็นแสโว เมึอกนนนำก็างเหน 

จะมากดูเรื้อเบึยกชุ่ม ยอดเขากำผมหมอกหุมถงมาล่ก'ล่วนหนิง เหสอ 

ล่ก 4 'ล่วนพอแดดขน.หมอกค่อยเกลื้อน ๆ ไป แลเหนยอดเขาทิแหสม ๆ 

ขโงบน แต่หมอกกโ]กถางเหม่อนหนงยอดแหถมนนขาดคํ้งลอยอยู่เปล่า ๆ 

ตามแผ่นนำทิแผ่นดินริมเขา มนำชนขนไปล่ก ต ^อกบาง ๒ คํอกบโง 

จะชนขนไปหรอจะชนลงมากไม่ทราบ กุยลงไปมนำ แค่ทิห่าง ‘ๆ เขา 

เบนฅถิงแหงทเดยว พบนำพุอกแห่งขโงขวามอเขาเดยวกน 'ล่งพโ]นโ) 

ประมาณล่ก 4 ล่อก ไหถแรงกว่านำพุเสก ๆ ทํงปวงทิพโ]มาแสโว์ ม่ 

ล่ลาจำเพาะทิจะนโอาบกนเดยวได้ ล่ลากอนหนิงทิรโ]นำเบนนำราดตก 

เกอบจะเฅมหนโล่ตา ถโนงฅรงทิล่โหรบนงอาบ มคโ]ตะไกร้บโแดด 

อยู่หนโ แต่เราไม่อาบควยยโเชาอยเบนแต่ถองชิมนำดูกร่อย ‘กุ แค่ 

ยโดกว่าพุทิล่วงมาแถว มาอกหน่อยหนิงมเขารีมน^าเบนเขามอเท่า ‘กุ 

กโ]เขาว่ดเชฅพน มกำถิกเขาไปท่วงทด ๒ โมง ด& มินิฅถงหาดท่า 

ล่ระล่มุมแวะไปลองคู เขาว่าหาดนํนมนำรอนท^หาด' ถองโห้ผีพายขดคู 
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'สง พนนำ ขนไป เสก 4 สอก ^ สอกนำ ก็๋รอน เหมอนทิ บ่อนำรอน แ บ่ไม่ส้ 

'จดนก ยิงขุดโกต้นำ'ถงมายิงร์อนห่นกขน กำขุดห่างแม่นำ'สก 4 นิว & 

นำเบนกวนพตุ่งรอน'จดหนกขนจนยิงขุดแหกะหาดโห่นำเยนเ'จอเข^ 

ไปได้ นาโนทินนก็ยงร'อนออกมาบ่อกบนาเยึนทแม่นำเบนอสจรรยอยู ทิ 

บ่อขุด'ถงไปน’นเดอดปุด 'ขุ ชิมดูร'สกร่อยเหมื้อนกบบ่อทิบ่อนำรอน ท่าน 

เบนทางขนไปบยินกะเหริยงมสระสิมุม ขุ นนว่าเบนหนองหรอทะเตสาบ 

กวางโหญ่ยาว'สก &๐ เ'ส๎น พวกกะเหริยงฅงอยู่ทินวัเมาก ทำไร่ข็ 
I 2^ ^ 

ทำไร่ผายทำไร่ยาแตะแตงบ่าง 

! 2^ 

าว 

เกไม่ ตองซอหมากบางชาง ‘ๆ ขนมคนหมา' 

กิน ขยิวไร่นน ทำโนร่องอาสยนำฝนและนาคยิง เปตอกบางกว่าขยิวตาม 

'อรรมเนยม หุงเบียกไปกลยิย ๆ ขยิวเหนยว ถยิไช้ฅโเกินนุ่มดเบนขยิว 

หนทางทิไปสระสิมมนน เขาว่าขนไปบนฅติงเบนแผ่นดิน มยางมาก 

'สงขนไปทุกชน หุ ยิง ส่ ชนจิงยิงทิบานกนเดิน ไปกินขาวเชาทิโน่นได้ 

ยิงขวามอ ยยิมื้ 

เกนขาวเชา 

ออกเริอจากท่าสระสิมุม ๒ โมง ๓& มาหน่อยหนีงจิงไดยิจบไก่ข’นบยิง 

บินบยิง ไม่เงยบทเดยวเหม่อนวานน เขาพโนอยูข็ 

หมอกหมอยู่บนยอด เกอบจะสามโมง ตรงเขาตากลาส แลดูเหลยม 

หนงทิยอด'สูงรูปเหมอนองกระฆงพระเจดยิอิสปคน ทิเมื้องเปนาริจยอด 

เกลยงอย่างนํน บ่อเรอพนมาดูเหติยมอนจิงกลายไป เหนแบ่อง'ก*ระฆํง 

อยู่คริ้งซกคิดกิบเขาเทอกยาว สามโมงกริงแดดรยิ)นนก แวะแอบเขยิ 

ร่มคอยเรื้อไหญ่ สิโมงลงเรอแหวดกินขาวแถวเขยนเยอแนล มากง 

ท่าซุงพบญวนตอวน ๆ คิดสิลา [นนำไม่ได้ปลาอะไร ' ทินีจะลงอวนกํอง 
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ระวง ตางทใม่ได้ปตาแลวเตยขาดทุนอวนขาดด๎วย โมง &0 ถิงแก่ง 

หางนาก นาเชียวจํดจนกนลงไปกอยประคองเรื้อยื้นไม่โกร่'จะอยู ถิง 

นำพุเขาเย้น & ไมงคริง เราแวะขนไปดูเดินไปคามลำขารทางประมาณ 

มดิลาก' อนหนงไม่ย้ใหญ่นโา คํ้งผงอยู่ใน ดนฅรง โ! ด'ฮ ^ไ ดฐ:^ 0า 

หนาเบนแอ่งมกอนดิลาลํอม กว'างย้ก ^ ค้อก & ค้อกรอบ แค่ไม่แล 

เหนเบนนำไหตออกมาจากค้ลาแห่งใด เหม่อนหนงพุอึน ๆ เบนแค่นำ 

เตมอยู่ในอ่างเย้มอ ทิหถงนำเบนวง ๆ เหนว่านำจะขนมาจากใต้กอน 

ค้ตานํน เมอนำถ'นท่วมค้ตาปากแอ่งนํนแต'ว กไหลตกตงมาลำขาร 'า 

กวาง ๆ แคบ ๆ ๙ ค้อกบาง ด0 ค้อกบาง มกอนค้ถาค่งรบ 

กระทบเบนย้องแยกบาง เหมอนทองขารท'งปวง ขารน'นเขาถาดลงมา 

น'ว่ 

ถงริมนำ เบนเขาม อใหญ่ ๆ 
I I" ๘ 

0 

ไหลอาบหน'ามอดกถิงแม่น์าเต็มทํวท'งมอ 
^ 0เ^ 

กถงตรงนนมาก ทหลงมอนํนนำกดเบนห'วง 

เทามอวดพระเชตุพนหตายตกติดกน นำ 

.•ใ!!''"!1.ใ แฅทเป็นซอก ‘า ครง เหนนา 
” ''ง่' 
ทานองอยางเชนจะเบน 

อ่างรบนำพุท'งปวง แค่ทิหลงมอน'นไม่ธนนำไม่ตกตงมาแรง รบกนเบน 

ช'น ๆ ตงมาจนถิงหนามอ จิงเบนอ่างย่อม พุ ซอนกนไปกนมา รชีา 

จนกระท"งถิงนำทิตรงซอกมอกตาง นำพุน'นเบนทินำตงมาก , มชะง่อน 

ติลาเล็ก พุ พ!!เนํงอาบนำได้ นำตงเบนย้ทางดูราวกบมาจากปากย้ลํฅว่ 

น^อาบได'ย้บาย ค่อไปขางขวามอน'นเบนอ่างใหญ่ นำตกอาบหน'ายา 

ถงจะไปน”งอาบกไม่ใกร่จะถูกคว แค่อ่างน'นงามรูปเบนพระจนทรื้ครื้งซก 
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กได้ แค่ค็องเรยกเขาไกรตาคํ ใด้พุพถงไป มนาหยดยอยฅาม 

นงถงลิกเพยงไหล่ ไฒ้อทินำฅกน"นเบนนำลิกเข’าไป ม^ตาราบเหมอน 
0 1 I 

หนิงจะเบนแท่นน“ง แต่เข’าไปไม่ได้เพราะมค้ถากคอยู่ ท่ในถำแถะปาก 

ถำมฟองนำเหมอนหนิงนำย’อยโนถาท่งปวง พ’นอ่างน^ตงมา นากฅกถง 

มาโนอ่างเถก 'ก' จนกระทงถิงแม่นา ถ’าจะว่าไปโหโหม่อนย้ระอโนดาต 

แต่ค’องเรยกเขา 
น. 1 ^ I. 

เหลิยมเขาถงไปบ’าง จนถิงหน’าผาต้ง ๆ ยาวประมาณสํก ๒ เล่น เบน 

ฟิถาถงถิงนำเบนช่อง ก ไป ทิช่องโหญ่มนำฅกอก ๒ ทางเกยงกน แต่ 

ไหตโจกซ่าถงแม่นำดไม่งามอะไร เทิยงครงออกจากทินำพุ บ่ายโมง ด 

ขนเรื้อเหถองต่อไปอกหน่อยหนง ถิงหนาเขาต้งโหญ่ดโนแผนทิว่าเบน 

เขาเกริด แต่ถามนำร่องไม่ได’ความ เรยกเสยว่าเขาพระแต่เห็นจะเบน 

มนำพุเถก พุ อยู่แห่V;หนิงพนนำสก 'ฐ นิว บ่าขโมง ^10 

ฅรงเขาอ่าอยูขางซ่ายมอสูงโหญ่เหมอนกน ทิแก่งเปรยงน*าเชิยว ทิ 

ร่องนำลิกมฟิถาดวย ท่าเปรยงมไม้สกขนาด ๓ กำ 4 กำ ๓ วา วา 

วางอยู่ริมท่า ไม้สโ!ข’างนเขาว่าเบนไม้เนอดด’วย แต่คนโหญ่ไม่โกร่ 

ข’างซายมอมสิถากอนโหญ่ พุ ออกมาจนถง 

กตางแม่นำ สิถาน*นไม่สูงพนนำขนมามากพอปริม พุ น่า สิถาอยู่แห่ง' 

โดก็แถเห็นเบนน*าโจนอยู่ทิศรงน'น ทิโกส้ พุ ร่องมสิฉาก’ช้นย่อม พุ เท่า 
^ 2^ ฟ้. 2-. 1 ^6า ^\[1 1 

เขาเกรดแน 
V' ^2^ 2^ ฟ้. 

จะม มาถิงแกํงดิกดก 

มเกลยง กถงตามทองเรอกระทบบาง แก่งนโนแผนทิไม่ม่ชอ 

แต่อยู่ตรงแก่งเขาเกริด บ่ายสองโมงสามส่วนเฟษถิงแก่งม่องฅ แต่ไม่ 

แตเห็นกถองม่องค เพราะโนกถางแม่นามเกาะยาว เรอมาร่องข’างขวา 
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มอ คตองนํนอยู่ผงข๎างซ๎ายจิข้ไม่แถเหนได้ .พนแก่งขนมา แต่อยุใน 

ระหว่างเกาะนโเ ถิงก่าม่องฅอยู่ข'างขวามอ เขาว่ามบ็านเรอนหลายหล”ง 

มลาวบางฑะเหริยงบ็างมอญบ๎าง ทำไร่ข'าวปถกกลวยแถะไร่ผ้ายอข่ทิน”น 

ท่าม่องฅนเบนทำตดไม้ขอนเย้กถงทางน แค่ข'างนใชเกวยนบ'างช'างบ'าง 

เราได้เห็นรอยช็าง |!0 รอย ๓ รอยอยู่ริมนำ ไม้ทิคดมาไว้ทิทำบ'างแต'ว 

กม เมอเราผ่านไปน^ มกนชายหญิงผู้ใหญ่เดกตงมาอยู่ริมน^ประมาณ 

ย้ก ๒'ะ) กน ๒๘ กน ถึ้อใบไม'ทิกกนถุกยนขนไหวโเล'วเหนเอาใบไม'วาง 

แถ'วกน*งยอง ๆ ดเรอพนมาถิงเขาเทอกหนิงใหญ่ยาว ใน 

นำร่องบอกว่าเขาพระย้งย้ยว่าเขาพระ 1นแผนทิน*น 

วางบนขินไปแต'วก็ไม่เบนเทอกยาวนก นิเบนเทอกยาวนก ย้อบเจา 

นำร่องเข'าอก กว่าเขาพระม ๒ แห่ง บางว่าเทอกเดยวก”นบ'าง . เหถว 

กไม่ได้ ต่อมาถิงแก่งหลวงอกแห่งหนิง, ม่เกาะกลาง 

นำเบนย้องแยก ข'างซายมื้อเรอเดินไม่ได้ว่ามทิถามาก ค'องไปข'างขวา 

ในน*นมดิถาอยู่กตางร่องอยู่ข'างขวามอเบนกรวดพ'นนาบ'าง 
^ 'ห,'^^ 

]ง ด เม'ส 

ทิริม ฅติง 

แผนทหาไม่พบเตย 
^1(1 2^ (^ เ/เ I 4" 

ไปจะเอาเบนแน่ ” 

มื้อ 

ทายแกงดเมลเชยวนก 

งา องทยูขางขวามอเบนกา วดพนนาบาง นาท 

ยิงขนไปยิงเชิยวหนกขนทุกท เรื้อขย”บแต่จะ 
^ ^ ^ * เ^,;, 

กลบหวถง ตองเอาทหารตงฉุดเชอกรงหวเรื้อไว้ ค่อยก่อขนไปพา' 

นิโกรชาภิโยก มากอยร”ม่เรื้ออยู่ทึ่นํ่ เมอเขาในแก่งน่นอก &. 

มินิตจะบ่าย 4 โมง่ จน 4โมง ๒4 มินิฅ จิงได้พนแก่ง เบดเย้รจถิง , 

กริงโมง อนิงใต'แก่งนตงไป เห่นมปะรำใบไมอยู่ทิน*น จะเบนย้าหรํบ 

พระนิโกรชาภิโยก ผู้ว่าราชการเมื้องไทรโยก ต#]ถก* 
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โกรห์รอยงไรไม่รู้ ค่อมาถิงย่านชอถกเต็อ มกนค่งโรงคดไม้ ๆ ไผ่ทินิ 

งาม ๆ มาก ขยบจะดกว่าไม้เล้ย้กตามม่าน ปถม้]งกยาวลำโต ๆ หา 

โมงกบลํวนหนิงถิงแก่งถกเลํอ ทองเรื้อกร่กรวดนำเชิยว เรอถอยหลํง 

วโง่นกนฅกนำอก ๒ หน แค่ดเงยบเชยบ 
? 5^ I I 

,1. 

วนนพบเรอพระลำหนง 

ไม่เหนหถวงธคมวาอยาง เร 

'กราวน เบนเรื้อเหนอว่าจะขนไปทม้)งผาภม 

กราวนถิงว"งพระแม้โนแผนทิ ล่วงเขม้ไปถิง ๕ โมง ๕๐ แถวนิกวิคกว่า 

จะขามแก่งปะรงฅาไม่ทํน แค่เหนว่าจะไม่เบนไร ด'วยสว่างอยู่ จนเกอบ 

ทุ่มหนิงยงไม่มดนก เร่งเขาไห้รบแจวกล่บซํ้ามาถกนำเชิยวอกไม่โคร่จะ 

ถง จนคำแถว ๒๕ จิงถิง แค่ไม่เบนไร'ย”งส์ว่างดทเคยว 

ตรงหวเลยว มหินโนนำอยูข'างปากทางขางฃายมอ 

แก่งนํนอยู่ 

มกนถงไปยน 
I 9^ I * I ?เ/รึ ^ ^ รี^ 

ประจำอยู่ทุกก'อน แค่ทิร่องนำลิกเหนอขนไปยิก มกอนโฅอยูโนนำ 

บ'างพ'นนาบ'าง เย้มอนาบ'าง นำกระทบแตกซ่'าอยู่ แค่ไม่ยาวนกพ'น 

แก่งเร็วทิในกถางแก่ง พระยากาญจนบุรื้แถะโกร ๆ กะเหริยงกถงนำ 

ทอยู่บนเรอก็่ม มาถิงเกอบ่จะพนแก่ง ได้ยินเย้ยงย้มเดจเจ'าพระยาอยู่ 

เหนอแก่ง พระยาประภากรวงก นายย้รรพวไชย ^ ^ หยาด พร'อม 

มาด'วย พอแจวเรอขนไปพ'นแก่งพดกบท่านย้องย้ามคำพอเรอพ'นกนไป 

ต่อคํ๋าแล'วย้ามย้วนจิงได้มดทเดยวไม่เหนอะไร เรอย้มเดจเจาพ่ระยา 

แจวมาข'างเรื้อเรา ตามทางไม่เหนคำบถย้นทยาว่าไปทางไหนเถย ต่อมา 

' ถงปากคถองแม่น^น'อย หฺรื้อจะเรยกตามชาวนครว่าแม่นำนอยเถ็ก หรื้อ 

เต เต 4. พระยาทรงย้รเดช (อโเ) 
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I 2^ 

แมนานอยเยยด เพราะเบนน'อยของน*อยถงไปอกทหนิง เบนชองขาว 

โว่เ■ข'าไป 

มา ถามเขาวานนฅถงหรออะเร เยยมหน 

ดเหนเบนพลบพถา เรอเข'าจอดทางปะรำยาวไม่ได้ ตองมาจอดขน 

ทางปะรำหนา สมเดจเจ'าพระยา พระชาอภยรณฤทช พระยาพิไชย- 

ชาญฤทข ^ มากอยรบ น”งพูดอยู่กบสมเดจเจ'าพระยาประมาณสก 

กรงโมง พระสจจาเอาเสอควเล็กมาฅว ด เขาเรยกว่าเสอกรด กถ'าย ๆ 

ก”บเสอทิเราไปไถ่เนอทิเมองปราจน วิงเข'ามาไนกถางฝูงช'าง กนช่วย 

กนปถ^จ”บควได้แค่ควนนใหญ่กว่าน เบนเสื้อแม่ถูกอ่อนด'วย ไม่ได้ยิง 

ไม่ไดแทงอะไรเลย เอาไปเลยงไว'บางกอกได'นาน แค่ตวนพระสจจา 

เขายิงได้ทิเหนอสระ (1 มุมขนมาสเถยวตายเสยแล'ว 

ไปเลยงไว้มิวเซยม ลงอาบนำในกรงทิสมเดจเจ'าพระยากนไว้ โหัถูก 

กบให้เสอตากรด'วยอก 

ตวหนิง ดิกสก 2 ทุ'มกริงแลวปรอทดิงลง ๘๙ เดินทางวนนเบนวนถงท 

สดทางทจะไปต่อไปข'างหน'าไม่ม ต่อไป 

4 ' 

ทุม ตกบ ๘ มนฅถงพลบพลา เราแถดทางหน'าต่าง เหน 

บนเงาบงเงอมเข'ามา ถามเขาว่าน”นฅถิงหรื้ออะไร เยยมหน'ๆออกไป 

ต'องเอาแต่หนดิ 
6า 2^ 

อาบนำเพยงเข่า แลวแจกเงนพราน ด(1 กน 

เกวรจะนบว่าเบนขากลบ 

รวมระยะทางทิมาคดิแต่กาญจนบรถองด เมื้อวนทิ ต เดิน ๘ ชล็รโม 

วนทิ ๒ เดิน ๘ ช”วโมง ๓๐ วนทิ ๓ เดิน '5 ช”วโมง ว”นทิ (1 เดน 

จง 

'3 4๓ 

ช”วโม 
0^ ^ 

ง ๒& วนท & เดน คด 

๐ ชํวโมง 

ช”วโมง วนทิ V5 เดิน 4 พโม 

รวมเดิน ๘ วน &ตเ ชํวิโม 

'3 ๓๐ 

วนท ๗ เ!?เน ด๐ ขวเมง ๒'ฮ า วมเแน ๘ วน 4๗ ชวเมง ด๙ นาท 

ระยะทางค”งแต่ปากแพรกเมองกาญจนบรจนดิงเมองไทรโยก ตามจดหมาย 

ทได'ถงเส'นเชอกวด ว่าเบนทาง ๓,๘^4 เสน กิดถวให้เดินเท่า ‘า ก”น 

สตธ. พระยาพิไชยชาญฤท■อ (เอม) 
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ทกวน ‘ๅ ตะ ๘ ชวโมง ตด นาท ทางวนตะ &๓'ฐ แส๎น 'ส วา เรอ 

เดินร็อยตะพัโมง่ครง แค่เรป็เรามาอย่างร้า ถ๎าจะเดินอย่างราชการ 

จริงทเดยว & กนเหนจะถิงไทรโยก กรมพิชิฅว่าฉํนทช้าหรบนำพุทิทอง 

ซางมายนทหตงดอก แค่คดตงไว้ในทายนเช้ยทเดยว จะได้เหนงามแตะ 

เพราะหพรอมก”น 

ฟิใฟิโ413ใ471 (ต(ส 

© เดินทางในกตางชต กมาดตช้ขรเขา 

แถวทางนาตกเนา 

๏ แตเมอเมึอเรอเลยว 

ตมชายยิงปรายโปรย 

๑ พิช้ผาเร่งพาพิช้ 

จกเมินจกมองใด 

@ ดงมออนก่อแกตง 

ยิงชมยิงชวนปร 

® นำตกเบนช”น ๆ 

น่าพิช้น่าเพติดเพลิน 

® ผายึ้นเบนภ่ย'อย 

ถ่างแตดงอ่างปตา 

๏ กตางก่อเบนมอเหมาะ 

ไม้น'อยทิริมขาร 
0๗*^ 0 0 

๏ จกรารฺาพนพจน 

ช้งงามยิงกรามกรน 

ณ ผงนำช้ดำโดย 

ประดุจเกตยวเผตยงโรย 

ตะอองตกซะซกไหต 

วงจิฅบจดใจ 

ก่ช้บท่าบทรามท 

ประดิษ^แช้ร'งประดบด 

ดิปราโม่ทย์กระมตเมิน 
0-^ 

แตะผดดนพุแนวเนน 

มน่าจากบอยากกตา 

แตะพวงห'อยประดิบผา 

แตะเบี้ยมดวย่นทชาร 

ถะเมาะเกาะ แตห'วยถะหาร 

กน่าชมพอช้มก”น 

บหมายหมดระบิตช้รรพ 

เช้นอย่อบพองาม 



๑!®!)ส่ 

วน 
2^* ^ะะ! 

ด 

61 

ๆ ๓ กา วํ่นนไม่มหิไปทางไกตฺ แฅ่ถงใกถ้กฌน'สำคํญ 

ทมคนกํน เราออกเรอจากพลบพตาขนไป 

ข'างหนิงเบนดิน 

แต่วนนเรานิกว่ายิงไม่ 

คงจะฅองกนสมุดหุถายโบเทม่อนกโเ 

เหนอนาโมง ด ตามสองข'างผงเบนสิลาเทอกยาว มุ 

เกียวกนฅลอดไป ฑเบ็๋นเขาทงสองข'างกมบาง 

ว่ากีงหนทางทไปก่อน เพราะพรุ่งนยงจะมอกวนหนง จะตองเขยน 

หนงสธมากเหนอยเปล่า มุ ผ่อนไว้เขยนพรุ่งนบ'างดกว่า วนนจะว่ากีง 

นาพุทเดยว โมง ด สสิบห'ามินิต ไปถงพุท ด เราไปจอดเรอหิแพลอย 

ตรงทางตดขนไปบนบกเหนอนำพุ สบดินเบนข*นบนไดขนไป ฅถิงหิตรง 

นน'สงประมาณ 'ะ) วาเสษ ฟ่ วา เดินไปหน่อยหนิงจิงกีงถำชารหินำตก 

ลงมา - คงแต่ชารขนไปจนกีงลำชารนน มต'นไผ่ใบใหญ่เรยกว่าไผ่บง 

เบนไม'อย่างเช่นเขาทำระนาด ไม้หินิลำใหญ่ มุ ยาวมาก แต่เม่อดอย่ 

'กบกอเหนไม่สู้ใหญ่นก สมเดจกรมพระท่านตดมายาวกีง ต& วา 5'.'ฐ วา 

ล่องแพ้ลงไปบางกอกด'วย กราวก่อนนท่านหาได้ท ด ว่าใหญ่ยาวอยู่แล'ว 

ยงเตกกว่าน ไผ่หินิร่มชิดไม่มแสงพระอาทิตย พนล่างเตยนรอบไปกว'ๅง 

ย้ว้า ด& วาหรื้อเส'นหนง ลำชารน'นไหลมาแต่ตะวโเออกเฉยงเหนอต่อ 

ก"บทิสใต้ แลํวมาเลยวลงตรงหินำพุ มุ น'นอยู่ตรงระหว่างทิสตะวม้เดก- 

ก”บทิสตะวนตกเฉยงใต้ต่อกน ลำชารกว'าง มุ แคบ มุ ๓ วาบ'าง ^ วา 

บ'าง สลาหิทิงในกลางลำชารนํนราย มุ ไม่'สมมาก เบนแต่นำไหลลงมา 

ตรง มุ จนกีงทินำพุถิกอยูในสอก ด สอกเสษ ปากชารลงถิงนาพุนํ้น 

กว'าง ต๐ วา ทพุนนเบนเขาสิลากอน มุ เบนมอแต่มิใช่เขาใหญ่ เบน 

ฅถิงสิลาหรื้อเขาริมนำ 'สูงเสมอพนดินดงทางหิเคยมบ่อย มุ ไม่ค่อยจะ; 

เว'น ชนบนเบนหน'ามอสอง'ถูกติดกนยนหนหนามาข'างแม่น^ แลดหน'า 
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มอขางซายมอ ถำจะหมายไว้ว่าคว (ก) ในระหว่างออกมาจากฅถิงมาก 

แค่ย้งชนกดได้ ๓ 0า ๒ (1อก นำไหตอาบหน'าผาฅกถงมาในอ่าง 'ก น*น 

อยูช้นกตาง ยาวประมาณ ๓ วา กว'างนํก & คํอก น*าถิกพ'นเข่าขนมา 

หน่อยหปิง มอขางขวามื้อถาจะหมายฅํวหน”งตึ้อไว้ว่า (ข) ขดข'อง คำ 

กว่ามอฅว (ก) แค่ตากกว'างออกไป วดคงแค่ปากทางถิงทิสุดหต็งมอ 

โดยยาว ฟ่ วา แค่มอนนค่าวดแค่ขนชํ้นกตางถิงหตงมอสุงเพยง ด0 

คํอก นำไหตอาบหตงมอกดเบนห'วง ๆ เหมื้อนฝาหอยหร้อข*นบนได 

ค่า ‘า เดินขนตงได้ง่าย นำอาบเตมหนำมอนํนเหมื้อนกน ซ'ายมอข'าง 

(ก) ไป แตะขวามอข่นบนพ'นมอฅ"ว (ข) มา ชนบนพ'นํมอค”ว ก็่มนำ 

ไหลอาบหน'าผาบางไหถตรง ๆ ตงมาบ'างเหมื้อนกน ต'องดรปว่าจะให 

ตะเอยดไม่ได้ ทิน*นลงมากงช*นกถาง หน'ามอคว (ก) แตะฅ”ว (ข) น*น์ 

เบนพนกว'างใหญ่ ' วดดยาวคงแค่ตะวนออกเฉยงใด้ ' มาจนตะวนตก วดคูยาวคงแฅตะวนออกเฉยง 

เฉยงเหนอถิง ด๘ วากว'าง ต๐ วา 

มาจนตะวนตก 

ปากขอบน*นเหมื้อนยงกบปากอ่าง 

ในน*นเบนอ่างนำติกตงไปคํอกเคํษบ'าง ๒ คํอกบ'าง เบนทิรบนาฅกทงมอ 

(ก) มอ (ข) ในระหว่างมอ (ก) กบ (ข) ค่อก”นน*นเบนซอกอย่นํ้า 

ไหตตงแรงนใา มดิตาเบนกอน ฯ ขนไปร”บกระทอนนำตกตงมาโ,จนขน 

ย้ง ๆ เราไปอาบทิตรงน*น น”งไม่ใคร่จะอยู่ตองเหยยดตนย”นดิตาให้แน่น 

แล'วนำตกตงมาถกไหล่หรอเอนควตงไปกท่วมหนา เหมอนหนิงกนทบ 

หรอคถงมา เกลอควกนอนกติงทเดยว แค่เราขนไปนยงค่าอยู่ มิย้เตอร 

ไปเยอ บ็นขนไปสุงกว่าน*น์ ถิงตรงซอกเขาทเดยวน*าฅกแรงน”ก แติว 



๑]®)ลิ่ 

พุงไกสออกมาจากหนาผาตวขถุดเข๎าไปในนำ แถวไปยนแอบอยูใน เฅ้ 

ทางนำไหต น^บงมิดไม่แสเห็นฅวเถย พอหายใจได'อยู่นาน ๆ 'ไม่ค้าสํก 

นำ ๆ ทิฅรงระหว่างมอค้องมอน ตกตงมาในอ่างทิรบนำมอ (ก) ดงเช่นุ 

ทิว่าไวแถวในขางค'น พนชนกถางทิว่าเมั้อตะกน^ น*าไหถตนปากอ่าง 

แต'วไปยนแอบอยู่ในเฅ้ 

อยนาน ๆ 'ไม่ค้าต็ก 

ตกไปถิงแม่นำบาง มเขาแถะอ่างเถ็ก ‘ๆ น'อย ๆ รไ)เบนช’น ๆ ถงไปบ'า 
X 

อย ๆ รบเบนชน ๆ ตง 

จนถิงนำ วดดค้งพ'นนำขํ้นมาถิงปากอ่างใหญ่ได้ ๓ วา ๒ ค้อก ขางขวา 

มอของอ่างชไกสางตรงหนามอนํน เบนอ่างลดถงมาเบนชไ ‘า ไดระยะ 

กนเหม่อน เบนขนบนได เพต่ถง ไปข'าง ๆ เนิพาะ อ่าง หนง ‘า ต่อกไ สงไป 

ค้ก & ขไ '5 ขไจนถงอ่างเถก ๆ แลวกเบนชไหน่อยหนิงถงไปจนถิง 

นำไม่ค้ค้งนก ทินำพุนนาไหสอาบท่วมทวทํงมอ แรงบางเบาบ'างมากบ'าง 

นไยบ'าง ตามทิเบนซอกแถะตรง ให้พิงเข'าใจเอาเองเถิด จะอชิบาย 

หมดไม่ได้ เพราะปากพคไม'เหม่อนกบฅาเหน วดโดยยาวทินำตกคาม 

ริมน*า แต่เบนตถิงเข่า มนำอาบไปถิง ๒(1 วา ๒ ค้อก การตกแต่ง 

นไกมผูกราวทำแกร่ ตามกระบวนทิจะทำไปได้ พุนนำแรงกว่าทิพุทํอง 

ช'างมากนก แถวกรค้จดค้นิทนำดค้ะอาดกว่าทิพุทองซาง อาบกเยนกว่า 

กไ แต่ถาจะดขางงาม พุทองชางงามเบนทิผีมอช่างไทยช่างจนทำ ทิ 

ค้นุกว่จมตไไผ่เสก ๆ ประดบเหมอนกบเขามอทิไทยก่อเล่น เห็นเบน 

ทิแกล'งทำมากกว่าทิจะเบนเองได แต่มอนท่วงทขิงขงนำตกแรง ทินํๅ 

จะตกมาห็คูค้ถามไกงมากใหญ่โต เบนทิช่างของฝร^เห็นเบนของเบน 

ต) 

\ 
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เองมาก ไม่เบนคฺนแกกงทำ งามเบนกนถะอย่างแท้ ‘า จะว่าไหนด 

นนคู 

กว่ากนกไม่ไท้ ' กำจะดนำแถ0ทิพุนเบนงามทิสด อาบกย้บายมาก จ่ะ 

ว่า ไม่เบน'ผมอช่างไทยเถยกไม่ไ ท้ ทิอ่างรองพุ (ก) พุ (ข) 

เหมอนหนิงเขาโรงถะกร ท้ทำไว้ถำหรไ]เทวดาพระอินทร์หรื้อบฅคาระ 

กาหถานง ฅดฝานยอดเขาเถยฅรง พุ แต่ทิทไงช่างนํนเบนฝาน พุ อย่าง 

นไปพุกหน พุกแห่ง จนคถอด ขางบนเหม่อน กบเขาทิเขยน ไวว้าามวดตามวา 

มาก ทีงามนกแต่นำไม่ท้งาม ทีมอนคนไม้เถ็ก พุ เบนคไเผกใบแฉก 

แถะคนไผ่ไม่ม พุ แต่ค*นํไม้ใหญ่ครื้มไป เราไม่ได’หยุดอาบทินรบไปด 

พุที ๒ ต่อไป พุทิ ๒ นน์ไม่ไกถจากพุที ส ไปนก ไปถกมินิฅหนงย้อง 

- มินิคเท่านไ พุนพระยาประภากรวง/มาจว้]การ พุที ด นายสรรพวิไชย 

ไท้ไปช่วยดการดวย พุที ๒ นฅ*องขนข*างหนาทางนำฅกทเดยว ต่ายขน 

ไปคามบนไดบ*างฅามถิถาทีนำคกบ*าง ไปถิงพนแผ่นดินเบนถำชารกว*า.ง พุ 

แกบ พุ แต่ไม่เหนค*นิเก*าว่าออกจากแห่งใด . เบนถำชารไหถมาถิงจะ 

เดินคามไปอกก็่ไม่หมด ด*วยน^พุในแถบน ไม่ใกล้เหมอนหนงนำพุ 

ท่องช*าง ทีออกจากเขากนนร นำทางนเบนลำชารมาในกถางบา ฅ้ง 

แค่เขาแดนเม่องรื้ถวได ไหถมาเบนหถายลำ ถิงพุที ต กบพุที ๒ น 

ก็กนถะลำขาร แต่ออกจากเขาเมองสรสวสดแห่งเดยวกน ลำขารพุที ๒ 

นก็กว*างอยุ่ใน 4 วาบก็ง & วาม่าง แต่มทีกวางทีเคยว ถิง ต๐ วากม 

เบนหินมากกว่าขาร พุก็ ต นลิกบางตนบาง อยู่ขางจะรกกว่าชารพุที ต 

ค่ายไปค่ายมาลำบาก เม่อจวนจะถิงนา มาแยกออกเบนสองทาง พุ 
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ขางซายมอเมึอยนหนหน๎าถงไปแม่นา นโ!นบว่าเบน (ก) ขโงขวามอนบ 

ว่าเบน (ข) ลำชาร (ก) นโ!ดแกบ และตนกว่าลำชาX (ข) ปากชาX 

ทิถงXมคถิงกวาง (กวา ๒ คํปิก นำอาบตามไปฅามหถงมอ ด4 วา 

แตะเบนทิแหโกโ!กถางอยู่ ๘ วา จิงถิงปากชาXกวโง ตว วา ไหตอาบ 

ตงมาตามหตงมอ ทิเบนชโ!บนเตมอพนฅติง ถาจะดชํนกตางตงมา นำ 

ลำขาX (ก) ทิพตดตกตงมานโ! เบนแค่อาบไปตามหนาเขาบางพุ่งแXงบาง 

มอ่างXไ!บโงกXะทบเขาบโง ตงถิงแม่นำ ไม่เบนทิใหญ่โตนโอาบไค้ 

แค่นำทิลงมาจากลำขาX (ข) นไ! แยกออกไปอกเบน (ก ต่วน ‘า ขโง 

ซโยมื้อ เมื้อเวตายนหนหนโตงแม่นำ นบเบน (ก) เบนหนาผาชนตง 

มาถงพนชโ!กตาง แตใวกระทโ)นตงนำ ตอนกตางนไ!นบเบนตอนขโงขวา 

มื้อนบเบนทิ ด นไ! เบนทินโตกตงมาแXงกว่าทิ... เพราะนำทิ...กบท... มา 

ร่วมกไ! ๒ ทาง ขโงถ่างกเบนเขาทิตาร่บ มอ่างคดเบนชไ! ‘ๆ ลงมาจน 

ถงอ่างใหญ่รไ!ชโ! ต แตโก็ฅกตง ' นำทินไ!เบนนำตกอาบเงอมเขาตงมา 

ถงอ่างใหญ่ กวาง 4 วาแ1ษยาว วา [นใค้เงอมเขานไ!มถำกนเขโ 

ไปยื้นไค้ตไ! ๒ กน ๓ กน มื้นำหยดหยดไปเตมอทโถำ ค่อตงมาทางทึ่ 

นำอาบนโ!ก็่ก'ดทิตาเบนหโง ๆ เหมอนหนิงกบนำพุทิ ต เราไม่หยาก 

จะอชิบายซโซากมากนไา เพราะผ้ทิไม่เหน เบนแค่อ่านพงดโยหู เมื้อ 

มื้คำซำ ๆ บ่อย ๆ กจะเบอหนก กวรจะเหนว่านำพุทิ ๒ นกกตาย ‘ๆ 

กไ]นำพุท ด แค่ไม่ใกร่จะงามเหมอน ห่วงทนำทิฅกมานโ!มทิกระทบ 

นอยไป แลโไหตอาบไปตามผงกวาง แค่นำเหนจะมากกว่าทิ ด 



๑๓!®) 

มทินำหยดมางไหถบ๎างคิด ‘ๆ กินไป ออกลำขารทํ้ง์ ๒ นยาวถิง ๒ เกิน 

ทนำฅกกิงส์องแห่งนต้งอยูไน 6,! (าาเ^ษ่หรอ \ฐ 0าเคํษบ*าง เ^^มอกบ 

ฅถิงทิฅรงนํน ผิดกนกบนำพุทิจนทบุร ค*วยนำพุจนทบุรน'น เราไปด 

เมอออกจากเขา นำพทินิไหถมาจากลำขาร แถวมาตกถงทินำตามตถิง 
*1' 

ความงามของนำพุน แค่เบนทิเพถินใจนก 
/ะ:ะ) 2^' ^ /ะ^ 

ถงทนิเขาแสวดเหมอนจะหายเหนอย 

กตางทางพบ 

จะวากจะขมพามากไป 

กนทิมาตามทางร*อนแถะ;เหนั้อย 

เรายงไม่อาบนำทิเขานอก ถงเร์อค่อไปคูพุท ๓ เมื้อไปถิง,.1.1 IV,,, 

นำพุไหถจากเขาน^เอง ตงมาในแม่น*าอกพุ ค แค่เตยอยู่ริมแม่นฯ 

เบนนำพุเลกมิใช่พุใหญ่ ไปถงพุท ๓ แปถกไปกบพุทิ ตทิ ๒ เบน 

ลำขารฅรงถงมา เบนหนาผาชนก*อนเดยว 

ถงท .๒ ข้ง 4 วา เบนอ่างถิกถงไปอก .1 คํอกกว*าง วา แถวเบน , 

ชานหลํงมอ ข*างหน*าริมนำอกช*น ด กว*าง ^0 วาสูงพ*นน*าขนไป ๘ คํอก 

กว*าง & วา น*าแหงเข้ยหมดแล*ว พุนถาหากว่าน*ายงมอยู่ กจะงาม 

มากเหมิอนก”น ด*วยไม่มอะไรกิดก*น ดูเหม่อนหนิงเบนบโเได ๒ ข*น 

ตกลงมาจากขนแผ่นดินขางบนถงมาถงพนร'บชน ด แถวเทลงถิงนำทเดยว 

กิาเวถานำตกกงจะเหนเบนกรอบแกว ๒ ใบซอนกนอยู่เท่าน'น ข้มเดจ 

เจ*าพระยาท่านว่าท่านขนมาเม่อเดอน ด๒ นำยงมอยูมาก งามนก เข้ยง 

ด็งข้น”นว่าพุท'งปวงหมด ทินิพระยาประภากรวง(1 ได้เดินขนไปดกิง 

พบนำอยู่ในลำขาร'เบนห*วง ๆ พอพบรอยคนชางใหญ่เข*ากร'บกถบตงมา 

เข้ย เรากล”บถงมากินข*าวทิหน*านำขุทิ ต โมงกริง เม่อเช*านข้มเดจ 

วดแค่หลงหน*า'ผาชนตงมา 
^ 4 

1 



๑๓๓ 

เจาพระยาท่านไปทิพถ'บพถา ก่อนเราถงเ'รอ ครํนตงเรอมาท่านกฅามมา 

ควย มาถิงเขาเราขํ้นไปดนำพุทิ ดทิ แ, ท่านยงอุฅก่าหคามขนไปได้ 

ท่ง ๒ แห่งจน'ถิงยอด แถ^ถยนำเขทิไปในลำชารดวย ธ?ว้จรรยจริง ๆ 

กนหนุ่ม 'ๅ ขนยงลำบากมาก แฅ่ดท่านกยงว่องไวอยูเหมอนกบพวก 

เรา ๆ เหมอนกน ไม่เหนกถานเห็นเกาะเหมอนหนิงกนแก่ ๆ ท่งปวง 
, ฯ^..IV .. ร^.,?', 

ทเดกกวามาก 

หยาดกบพรอมกอาบฒ้ย 

เราอาบนำวนนสนกนก พร'ยมก”นท่งเจาท่งขุนนาง 

เจ'ากุณ^ อยู่ข'างถ่างไถ่หตวงรคนา- 

ญปฅ ^ ’^ ^ ขนไป เราหมายว่าจะเอาค"วเข'าไปถิงกำจบแจง กถิงคว 

ขนไปไม่ไหว ถ'าเข'าไปได้โผถ่ออกมาจาก’นำเหนจะได'ส่าใหญ่ อาบ 

อยู่นานสกกริงข'วโมง จิงได้ขนจากนำ จะกถ'บมาแลํวเราย”งเสยดายอยู่ 

ฅ'องจอดเรอดูเสยอกหน่อยหน้ง บ่ายสมเด็จเจ'าพระยามาหาอก ถาว่า 

ในกถองแม่นำน'อยใด้พถบพถาถงไปหน่อยหนิง ปากกถองแง'มข'างซาย 

ม่ออยู่กบเขาทเดยว ทิตถถงมาอยู่ในนำ เบนสิถาเกะ กะ'^ คูงาม 

ด็ทเดยว เข'าไปในนไเดูเบนกถองแกบ ๆ กวาง & วา 'ฐ วา แค่ม 

ร่องทิไปนนค่องเถยจไป สิลาในนำเหม่อนกบแม่นกํใหญ่ หาดมแกงม 

5) (ห'^. สมเดจเจาพระยาบรมมหารสุริยวงด็ 

ดดตเ. หตวงรฅนาญปคิ (พุ่ม) 
! 



ดลา๔ 

เถฺยวมาถขนกว่าแม่นํๅไหญ่ นำกเชิย'วจด 
ห I 0^ 6ๅ I 2-^ ล" 

ดุเบนเหมอนหนิงถ่ายคอบ 
1 

ไปจากแม่นำใหญ่ทเดย0 ฅ๎องิเอากนตงนำจงเรอไปฅตอด ยำกำกริง 

แตวเรากตบมาถิงพต็บพถา ยามกะเหริยงหตายติบคน เหนจะเรอนรอย 
^ ^0 0-^ ^ 

มากอยหาอย มของกำนถฅามขรรมเนยมของกะเหรยง มเกรึ้องยา 

นบบีนบเดอนนนเขานบกนควย 

แตะผาเย้มยนตะวาแตะขาวไร่เบนคน มคนช่างพูดในหมู'พวกน'นอยูบาง 

ได้ไต่เตยงถิงชรรมเนยมกะเหริยงค่าง 'า 

ไร่ ว่าเกิดเมั้ปิทำไร่โน่นเกิดเมั้อกำไร่น ไม่รูจกนบบีเด้อนเตย ชรรม- 

เนยมแค่งควผู้หญิง กำเบนเดก 'ๆ ใช้เย้อขาว ถารุ่นย้าวจวนจะแค่งงาน 

หรื้อแค่งงานแล'วใช้เย้อแดง ถาแก่ ๆ จิงใช้เย้อดำ มผู้หญิง .1 คน 

เราแจกแพรย้คนตะแถบผาตายคนตะผน นอกนญิกให้เงินแตะเย้อเหมอน 

กบพวกก่อน ๆ กิน.งินเขาไปหตายชง แถวมกะเหริยงรำ แตะเ ค'นไห้ 

ตามชรรมเนยมของเขาอย่างเช่นเราว่ามาแตวแค่ก่อน แค่เรื้องเค'นไห้น๎น 

ดเหมื้อนยงไม่ได้ว่า , มวีชอยู่ย้องอย่าง ๆ หนิงเอาไห้ไผ่ ๒ ตำวางตง 

แล'วมื้กนหกกนนํงอยู'ขางไห้ไผ่น*น ขางตะ ๓ กน มไมรวกย่อม ๆ ก่ถะ 

อาเถื้อพง ๒ มอเรยงกนไป แยกมอเอาไมรวกกระแทกตงกบไห้ไผ่ ๒ 

หนแถ'ว เอามากระทบกนหน ด กนเฅ'นํกเค'นไปคามหว่างไห้ทิกระทบ 

กาเ ให้ได้จาหวะไห้น^ไม่ถกคน ถาผิดจงหวะไห้น^ก่งไ]เอาคนพอเจ็บ 

ได้บาง อกอย่างหนิงนนยนเขาเบีนย้ามมูมถอไมกนตะธน 

นอกเย้ย ๒ ท แถวกระทงรวมกาง่ถงตรงกถางท ด กนทิเคนกอยเอาคน 

แหย่เขาไปในทึ่ไห้กระทุงให้ผู้กจงหวะ ถาผิดจงหวะกเจบมากทเดย'า 

กระทงขาง 



๑๓ 

แค่ได้ยิน 
1 เ^ 

า 

'านนผูหญิงเตนมพิณพาทยกฎองคฎ็าย 6^ เถิดเทิงแถะฆองต 

เพตงเดยว ไม่เห็นเปตยนเตย ดร็ายกจะหมดทุนอยู่เท่าน1^ ทินิมทิ 

หาถินของชาวบานน โนเวลาเรามาอย่างหนิง /เหนจะมกำไรมาก 

วนนเราแจกเงินผพายกนละ \ะ, บาท พอเยนลงกได้ข่าวว่าไปซอเหกํ 

กนถิน ๓ บาท ลงเสยมนกินเข"าไปอย่างไรเบน ๓ บาท ไดกวามว่าเหถา 

ทขายรากา ๓ บาทน*นเท่ากบทิกรุงเทพ ก, ลองลติง เติมนำจนมรลเปรยว 

คนทิกิน ๓ บาทกนน อยู่บางกอกกินได้กงแปดซาม นบถิอกนว่ามกำถง 

มาก มาทินิ ๓ บาทกินจิงแอ๋พอลบาย อย่างนจิงเหนว่าจะมกำไรมาก 

กำวนนเทอมอเมฅเฅอร ๓!๙ อนงได"ถองกินขติวไร่กะ 
ไ ± 

เหรยงทเอา มาให้ 

หมด 

คุก'ท"าวแพหุง บอกว่าหุงกงลามหม"อจิงได"การ แรกหุงอย่างขาวตาม 

ชรรมเนยมเบ็ยกเถอะไป กร^ถองหุงอย่างข"าวเหนยวลวยเกินไป ต"อง 

หุงอย่างกถาง กินกเบนข'าวเหนยวกตาย หุ ยางมากติดกนเบนก"อนไป 

รลก็ดอยู่เกยวหนด ๆ เบนขาวอย่างกถางกริง หุ ' ข"าวเหนยว 

กริงหนิง ขาวเจ"ากริงหนิง เขาว่าป'ถกพรอมกบทำไร่ทเคยว เหมอน 

หนงจะทำไร่แตงกํทำไร่แตงด"วยโปรยขาวดวย พอเกิยวข"าวก็่ได้ต*ดแตง 

โรยปลูกในกอไผ่กเบน แค่ปลูกทิลู่มทินำไม่ได้ 

วนทิ ๒ ก ๓ คำ เมองไทรโยคน เขยนชอละเปตหลายอย่างก*น 

น*ก มอรรถกถาฏกาแก้ไปค่าง ๆ ทิเขยนว่าไชยโยกละกดฅํว (ค) คิด 

ด*งนํ้เหนมบ่อย ๆ ในหนงลอพง^าวดารบาง ในติถิฅเตลงพ่ายบ"าง ลิลิฅ 

เตตงพ่ายทิตพิมพในคราวนเขยนว่าไชยโยก แค่ทิเราได้เห็นติถิฅเตตง 
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ด๓๖ 

พายแค่ก่อน เขยนก่าไชยโยค ในก3•า0น'ๆะเบนพระ(11'สุนท!แก้หรอกน 

เรยงพิมพจะเรยงผิดก็ไม่รู้ เห็นเขยนไก้ว่า 

’1“ ไทยกระ๙!รแย้ยวทรวง ดวงกระบตหม่นหมาง พถางให้ด่วน 

เดอรพต ลุคำบตไชยโยก พระดก้]โ๙กเย้งทพ ยบย"งคํงก่ายด โดยพยูห 

เย้รรแย้รจ บพิฅรเย้ดจแตออา๙น์ พลิบพตาราชเรื้อนก่ก.ดงน 

มกำอชิบายไปอกอย่างหนิงว่า คว (ก) ทิย้ะกดน^มิใช่กอกีด เบน 

ร!อระฆงเขยน่ว่าไชยโย‘ต แยกออกว่าไชยโอร] อรรถาชิบายอนนเหน 

จะเถนไป แค่คงกวามข'างค่นทีว่าไชยน"น เข'าใจว่ามไชยชนะข'าคิกทีนิ 

เมอเจุตกํกราช ดส๘4 

แคถาหมายคงนผดไป เมิอง* 

แผ่นดิน พระพุทชยอดพืามาช'านานแต'ว แค่ถ'าว่าจะว่าเจ'าแผ่นดินแค่ก่อน 

ท่านชนะดอกกระม่ง กเหนจะว่าได้ แค่ย้งย้ยอยู่หน่อยหนง ทีทต 

กระหม่อมท่านทรงกีดชึอพระไทรโยกใหม่ ว่าพระนิโกรชาภิโยก เบน 

ย้าหรไแมื้องทเดยว มเพั้อนก'นหตายเมอง เหมื้อนเมองท่าขนุนเบน 

ปน(1ดิ^บด เมื้องท่ากระดานเบนผตกดิ^บด เมองท่าตะก”วเบนชินดิฐ - 

บดิ เมื้องท'องผาภมเบนเย้ลภมิบด ชอเหถ่านกเบนพยานให้เห็นว่า 

นิโครขาภิโยกน^ พระราชประย้งก็กจะใหฅรงกบชึอเมองเบนแน่ ถ'า 

เบนด”งน^กเห็นจะเบ็๋นไทรโยกถก แค่ยงมผู้ย้งย้ยมาก ' เรืองนคํดย้น 

ไม่ตงเตย แค่ค”วเราเองเหนว่า [นกระบวนหนงย้อไทย แตะกระบวนที 

ทราบการเก่า ๆ ไม่มใกรย้ทูตกระหม่อมได้ ควรจะคองใช'คามอย่าง 

แคเหนจะเถงเอากรงพระพุทชยอดพาชนะพมา 

บีมะเมยอ1(1ก แค่ถ'าหมายค”งนผิดไป เมื้องไชยโยกนมื้ชื้อมาก่อน 



ด๓(3^ 

ทิท่านทรงไว้ แต่จะเบนหถบฅาเชื้อกรหรออย่างไรกใม่ทราบ 

ใช้ในราชการนานแพ้ ก็ตองเบนใช้ได้ 

แต่เหน 

วนนฅวเราอนุญาต ให้ตวเราตนย้าย ตามชอบใจ 'ถองคูเกอบ ๒ โมง 

จิงได้ฅั้น กว่าจะแต่งเนอแต่งฅวแพ้เย้รจ ๒ โมงย้ามพ้น ได้ลงเรื้อ 

ไปกราวนจะว่าถงระยะทางต^แต่พลบพลาไปนำพุ จะต*องไม่ว่าถงไกล 

ก่อน ทิหวพลบพลาของเราเองไม่ห่างนก ถาเรื้อไม่บงเย้ยอยู่ทิพล”บพถา 

กจะเหนถนดทเดยว แต่เบนนำพุอยู่ริมนำ ออกจากทิตาเลก ‘พุ ไม่ใหญ่ 

นก พ้ยฅลิงตรงหวเถยว ค'งแต่พล'บพลาไปเบนเพิงด้ลาเทื้อกยาวไป 

ประมาณย้ก ^ เย้*น ด0 เย้น ในระหว่าง ๙ เย้'น ต๐ เย้*นน*น์ไม่ม"' 
4* ‘= 

67๐ เ'เณIข่น เมมดน 

1/1 2-^ 5^1/1 I 

เพงเขา 

เลยทเดยว เบนเพงชนค'งถง ในนำ ๆ ทิหนาเพิงก็ลก ต*นไม้ก็!ม่ม่ 

กล*ายกนกบทิเมองพงงา แต่เมองพ”งงาเบนเหมอนรากเขาขาด ทินิเบน 

จะเทยบว่าอย่างพระฉายย้ระบุร กงำออกมามากกว่าพระฉาย 

ย้”กหน่อย ทิตรงกลางเพิงนเบนปากข*างนอกกว*างปลายย้อบเข*าไป ไม่ 

ย้ถกน”ก แต่เพราะนยนตาแลเหนทื้ใหญ่เข*าไปหาเลก เมอเช*านพระยา 

ภาย้กรวงก็จอดเรออย'ในน"น เราแจวเรอไปขางผงซ*าย แลคูเห็นเบน 

คนเลกกว่าคนปรกติ ถาจะแบ่งควคนเบ์น ๕. ย้วน ลดลงไปย้กย้วน ด 

ได้ จนย้งย้ยว่ากนทำไมจิงไดเลกไป จำหน*าไม่ได้ว่าใคร ต่อพิเคราะห็ 

มากจงเห็นว่า พระยาภาย้กรวงย้ เลกผิดฅวทเดยว เมื้อขากล”บมาเรา 

ได*แวะเข*าไปคูทิฅรงน"น เบนนำพุไหลออกมานอย ‘พุ ไม่ย้มากนก ติลา 
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ทิฅ7งน้นมดินแตะ 

กวางชํวยา'า 

พํ้นแดงตายขาวเหมอน 
^ น. 

ทกอกนเหมอนหนิง7อยฅ"เข!)ทิเ.พฎา"เขาไห้คิดกโเ 

คนยกกนหญ็างอกทิน้นงาม เพิงบํงเงากว'างออกไปมาก 

ตาเร'ธแหวดของเ!าเสํก ต0 วา ในน*นถาเร้อจะจอคเรยง ‘ๆ กไเตำ ใหญ่ ๆ 

เทาเรอเรา จอดไดตบายทเดยวเหมอนอยู่ในร่ม เอาแตรเขาไปถอง 

เบาดเตยงกอง ทิคิตาหน ๅยานํนเบนคิถาตาย 

กบคิลาผ่รง พนแดงตายขาวเช่นใช้ปูพนกนอยู่ทุกวนน ทิฅรงหน'าผา 

เบนทินาล'าง แตเหนลายกระจ่าง เบนตายโต ‘า ถ'าจะขดเข'ากงจะงาม 

ทิตุด. พอตินหน'าผาทิยาว ๒ เต'นนแล'วกลบไปข'างซ'ายมอผงเบนคิถาขวา 

มอเบนดิน กเบนเทอกยาวอก ตลอดจนถิงเขาเลกยอดหนิง ตามหนา 

คิลาเหถ่าน*น มหาดแลดเหมอนหาดทรายตเหตื้ธง 

อย่างทราย มทิค'นไม้ขนแตะเบนรอยนำซดอย่างหาดทรายทเดยว 

เบนคิลาแขง หาดคิลาอย่างนมบ่อย ๆ ถิงขางถ่างทินำพเขากินนรกได้ 

พบมาแลว ข'างบนขนไปกึมบ่อย 'า แต่เบนหาดหินแล'วไม่กว'างนก 

เหินจะอยู่ใน ๗ ค้อก ๘ ค้อกเบนอย่างกว'าง แต่ขาว ๆ มาก ทิผงค้ถา 

แห่งหนงเบนโพรงอยู่ทิริมนำ แตะตว่างตลอดขนไปลิงแผ่นดิน ต่อไปทิ 

ตุดของผงค้ถาข'างซ'ายมอนมเขาเตย มถำถิกเขาไปหน่อยหนิง ค้ลาใน 

น^เบนทิรูปกุกตาเจก แต่ห”วน^เถึกไป พระชตขารเขาว่าเขาไปตร'าง 

พระทเขาถำผไว้มกนบูชามากไดบุญนกแลว เขาจะมาตรางค้าถเจ'าขนไว้ 

ให'คนบูชาอกบาง จิงเอาชะลอมตวมหวน้นเข'าแลว เอากระดาษฟ่างบีด 

เขยนหน'าระบายย้ทิควบ่างเตกน'อยใหเบนกวนอ เมั้อดูก็่เหินเบนเหม้อน 

แตะกรกระเหมอน 

แต่ 



๑๓ลิ่ I 

ขอ-1เบนเองจริง แฅ่เย้ทิหน'าปิยู่ข'างจะย้ดไปกว่า^ตาเสกหน่อย แฅ่คูเบน 

เหมอนมบีก คนทํงปวงเขาว่าเบนรปหเตยจนจู กมคนฅนบูชาใหเขา 

จริง 'ๅ ควย เราไปทางน่นยงเหน-ธูปเทยนคิดไฟอยู่หตายเล่ม ข'ามฟาก 

ไปข' างผงขวามอเขาถางท่าขนไปถํ้าพระ คิงแค่ขนจากเรอไป 'ะ? วา ๒ 

ฟอกลิงพนช'นหนง แถวขนไปอกช'นหนง ๘ วา ขนไปอกช^หนง ต๓ 

วา ขนไปอกช*นหนงยาวแส'นหนงกบ ๘ วา เดนขนไปอกช'นหนิง ด๒ 

วาลิงปากถา รวมทางคงแค่นาขนไปจนลิงปากถำ ๓ แสน ๘ วา ๒ ฟอก 

ปากถำนนเบนช่องแคบกว'าง ๓ ฟอกเสง ฟอก ทิหนาประคูถ*ามก'ธน 

ฟิตาใหญ่ คงรบฟองน*าทิย'อยตงมาบงปากกำ เหมื้อนหนงเบนถบแต 

ถ'าดห่าง ๆ ทพอบงปากกำได้ ทินอกกำทเคยวมก'อนฟิถาค'งอยู่ก'อนหนง 

ริมกบเขาทิเบนกำ มฟิตากอนหนิงโฅฅกมาแซกอยู่ทิกถาง แถดในซอก 

นนกโปร่งเบนเหมอนก”บเอาฟิถาเขาไปขดไว้กอนหนิง กำแตดคิดว่า 

น่าจะพลดคกก็คิดได้ กำน่นแตดเบี่นหอง ‘า ทิห'องกตางกว'าง วา 

ยาว ด๓ วา ขางขวามอมซอกเดินไปได้อก ไปทะตออกข'างหนงค'อง 

กตานบ'างค'องก'มบ'าง เบนซอก ๆ แซก ๆ ห'องเถกห'องน'อยถง \^ 

ห'ธง มห'องกตางน'นมฟองน่าทินำยอยหอยไปทุกหนทุกแห่งเบนพวงภู่ 

โค ‘ทุ กม ทิคกตงมาถกฟิลาเบนชะง่อนอยู สงพนขนไปคอด ‘ทุกว ‘ทุ 

เหมื้อนรูปพระเจดยกตมกม เบนรูปค่าง ๆ มื้หตายอย่าง ทผนลิถาน่น 

เบนทางนำไหตตงมา รูปพรรณสลิน^านเหมอนนำพ มรอยนำกดเบน 

ย่าหอยแครงอย่างเช่นนำพุใหญ่ ดเหมอนกบทำน*าพุเล่นเล็่ก ‘ทุ แค่ท 



I 

(5)(^ 0 

ผนงน้นไม่ค่อยจะมเวนทางนํ้าฅกจบเบนคราบเล้เหถื้อง เหมอนดิงนำพุ 

เบนแห่ง ^ ทวไป แถะกดเบนฝาหอยไปท้งถำ คิดก่าถ๎าหนานำหน'าฝน 

เหนจะรวซิมไปแงนํนจิงเบนดงน แฅ่เรามาเดยวน แหงทเดยว ไม่ม 

นำเตย เหนมพระพุทชรูปอยู่โนนน ๓ องก พระสาวก ๒ องก แค่ฅ้ง 

อเหตะเปะปะอย่ เหึนจะหนน*าไม่ใคร่จะพโเ ทองทิบ็ดน”นตอกย”บเยิน อเหตะเปะปะอยู่ เหึนจะหนนาไม่ใคร่จะพโเ 

ไป ในถำนว่ามพระชาคุมากหากนนก ได้กนคนตะมาก ‘พุ กยฅามผนง 

บ'างฅามพนบ'างพรอนไป มเรึองราวประสมก”นกโเทิพระแท่นดงรง ว่า 

ท่ถานเบนทิพระอรหนค่อยู่ มชาคุ ทิน”นเบนทิพระพุทชเจ'าปรินิพพาน 

พระอรหนคมาก แค่ชาคุพระพุทชเจาน”นไม่ม อกกำหนิงว่า ชาคุพระ 

พุทชเจามอย่ ■แค่ไม่ลงมาอย่ทิพนปนอยู่กบพระชาตุท่งปวง อยู่บนยอด 
1.^ . 7!^ ,.1ะ!!”.^ ถานน แตเหนปาฐหารยแสงสวาง แคผูฌเหนเขาวา ทถาฅรงนน 

เฉพาะมช่อง พอแสงพระอาทิคยส่องได้นิดเดยว จิงสมมุติว่าเบนขาคุ 

พระพุทขเจ'าปาฐิหาริย เหนจะเบนด'วยเราไปเช่านกจิงไม่ได้เห็นพระชาคุ 

ปาฎิหาริย แค่ทิจริงพระขาคุทิหา ๆ ได้ก”นมาน*น์ งาม 'พุ จริง 'พุ ดไม่สู้ 

เกมากน”ก กรมนเรส/หาได้องกหนิง เราเอามาให'พระดชมว่าด ให้ 

พระคุณาจาริยวฅรไปเสยแถว บอกใหพระขนไปหาเหนจะได'มามาก 

กลบจากถำน”นแถ'ว ตงเรอค่อไปจะไปนำพุ คองขามนำเชิยวอก ๒ แห่ง 

ข'างขวามื้อ มเขาริมนำหรอเขาผงน”นแหละ 
1 \^ 0* 

แคคงชนตรงเหมอนกบ 

ผน”งโบสถโบราณ สติตาขาวมคราบนำดำ ๆ มคนไมอยูกบพน และ 

ต'นไม้ทื่ขนปกคตุมไป เหมื้อนก”บผนงโบสถวดมะเหยงคณทเดยว ถา 



(3)(5^6) 

เหถอบไปแลว นิกว่าของใหญ่โคอะไรสร๎างอ,ยู่ทินไ! ถิงแตดฅรง ๆ 

กยงแตเหนเ!)นโบข้ถอยู ทิฅรงVไมนำพุอกแห่ง ด แค่ย่อม ๆ ไม'ใหญ่ 

นก ไหถถงนำคามธรรมเนยม วนนหยุดดทพุทิ ค หน่อยหนงแลไไป 

อาบนำทพุท ๒ แถวกลบมา ถ'าคิดถิงถำแถะพุเหถ่าน แถวนิกถิงเรอง 

อเหนา พระพุทธเถิคํหลา อ ท่านทรงแค่งเ'รื้องอิเหนา เหนจะไดทอดพระ 

เนตร เหนงามของแม่น่านไปเบนแน่ เขาเค่ากนมากนก ดวยเบนนำพุ 

และลำธารถำในบา ท่วงทถำกมิดชิดชอบกลมหลายแห่ง ถนิจะทำเบน 

กำอย่างเช่นอิเหนา เหนจะได้บ"าง ลำธารนำพุกเหม่อนกบบททิว่า 
เ^ ^ 2^ ^ * ^ 2^ ๐-^ 

® ครไถงจิงลงในทองธาร เสรงสนานนาพุทิเงอมผา ยไยหยด 

ดงสห'สธารา ไหลออกจากสิลาซ่าเซ็น พรอย พุ คไงกายดนิเสายฝน 

จะแเสนสุขทกวนไม่วายเวน ลงเถ่นชลธาร 

ลำราญใจ ไหนจะชมคณามจฟิาชาติ ลไนประหลาดว่ายก'ถาในนำใเส 

แลวจะเกบกรวดแกวแววไว จะเทิยวไปประพาเสหาดทรายทอง.. 

เรอจอดทิไหนปถามเบนกลุ่ม พุ พุกแห่ง แลไกึเบนปลางาม^ไย 

ปลาคะเพยนมเบนพนว่ายนำดหางแดงไปเบนหมู่ นVแสแลเหนฅไเสนไ 

เมอไรนฤมลจะมาเห็น 

ทเคยว โปรยขไวลงใปว่ ายแยงกนแหง ต หลาย พุ ดว ฅว 
^ ‘ะ^ .ห 2-^ I ภ I /®)®)(ส่ 

เรองพระ 

^ เถ่าว่าเมอ พุทธเถิสหลไอ โปรดแม่นำนไยน มปรูฟได้ ท่านใหญ่*- 

ทลกระหม่อมเสดจมา กาญจนบรกราวก่อน ทรง เถ่าว่า เม่อ พระพุทธ 

เลิคํหถไ อ รบลํงให้ท่านแสดจมารไครวมอญทิกาญจนบุรกราวนน์ ท่าน 

(ห®](50. Vเ^คู^!]'3 
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รบช้งว่าเมองกาญจนบุรสนุกนํก ขนโปทางแม่นำน'อ!] ยิงไปยิงสนุก 

เราจะได้ยินดวยหรออย่างโรก ขนทกท เมอทูถกระหม่อมเต่าเรื้องน 

ง ทิจริงสนุกมาก ไม่รูจำไม่ได้ ค่อพูดกบท่านไหญ่ท่านจิงเต่าให้พ 

ถิงจะอยนาน กอยได้ วํนนเราไม่ร้ตํวเถย เสดจยายท่านถามว่า 

รกยายหรื้อไม่รห้า เราทุตฅอบท่านว่ารก ขออะ ไรสํกสงหนงไดห้!รื้อไม่ 

ได้ เราเสยทท่านรบว่าได้ ท่านว่าใหห้)กเอาเขานเขห้ไปคํ้งในวง ให้ท่าน 

อาบนาใหสบายสกหน่อย ดท่านโปรดสนุกมากหายประซวรทเดยว เรา 

กลบมาจากทินำพุ ถิงพลบพลาเทิยงสามส่วน พบมอญผู้หญิง & กน 

มาหา มถกเลกด'วยกนหนิง ให้เงินและผาแพร๓ลาย เขาบอกว่าม 

ตูกคห้เอาเงินทิรูปอย่างนขนมาบอกว่า ในเงินนแลรูปเจห้ชวิฅของเรา 

ควกเหึนหมายนยนตาไว้ คงใจจะกอยดูแน่หรื้อไม่แน่ มาได้เหนกราวน 

เห้นจะแน่แถวพอจำเก'าได้ ■เงินทิได้ไว้น่น ไม่ได้ซอจ่ายสิงใดเลยเกบ 

ไว้ทเดยว เวลาบ่ายกะเหริยงมาอกหลายสิบกน แจกเงินแจกเสอเหม่ข้น 

พวกนเบนพวกเมองทองผาภูม แล'วเดินออกทางหถห้ 

พต่บพลา ไปขนบนโกกแถว ตงขามหวยไปอกหวยหนิง สิงบานกนทิ 

อยู่ในเม่องไทรโยก ม่บ'านอย ๓ หมู่กบกระท่อม;ลกอน ด ดรูงรงิ 

พนใช้ไม้ไผ่ผ่าซก หลงกามุงดวยใบหวาย พวกนเบนพวกค้ดิ 

ไม้ม้ยุงข'าวเล็่ก ๆ พุกบ'าน ข'าวทินิเขาไม่ได้ขายเบนเกวยนเหมั้อนบาง 

กอก นห้]กนเบนสอก กวาง สอกยาว สอกสูงสอก ด เบนข'าว 

ถงิ ขายรากา & คำลง ตามบ'านเหนมค'นสบปะรดเบนดง ต'นไม้ 

อย่างแต่ก่อน 

เคมท 

๐๐ 

* 
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พุทราน 

โ'หญ่กม นะม่วงขนนหมากมะพราเวพฎูมะงํวกถ๎วยมะขาม แค่ยงมอก 

๒ คน เบนค้ฅรของชาวบานน กื้อค่นมะเพีองกบตนพุทรา เขาว่า 

ฆ่าคนเสยหตายกนนกแส๎ว ถาใครจิบไขโผอิญคะให้หยากมะเพีองกบ 

รำไป กินเขโไปกเตยเบนไข้พิษตาย แค่หมอสายว่าไข้น้น 

เหนจะไบนไข้พิษเดิมแถใว์ เบนแผถอยู่ในตำคอตำไสกระทบเขาจิงได้ 

เบนพิษมากขนมาตาย พถูทิไทรโยคในคราวน ขายดราวกบเหตำทิขาย 

'ผ็พายเมอวานน พวกผัหญิงเสยเงินด้วยพถูมาก - เมึ้อแรกขนมาขายกน 

อยู ^ ใบอ^ ครันอยู่มาอกหน่อยหนิง ขนรากาถิง ๒๐ ใบค่อเพอง 

จวนหมดเขาหนกเหตออยู่อก ใบค่อเพอง กพอหมดคนพถทินใบ 

ใหญ่ ใข้กินใบตะ ๒ กำได้ ว่าเหนยวและเกยวคถโย ๆ กไเพถูบางซาง 

แตะพถูคางทองหตางมกนชอบกิน หมากกหนโด พุ เบนหนาหวานถูก 

โต พุ จะถมเสยไม่ได้ว่าถิงพถโเพถาทินิ ตโอยู่ทิหาดหนโ'เมองไทรโยก 

ตรงทิสเหนึ้อผงขโงขวามอ เบนสามหลงเหมอนดงพลบพลาแรก พุ แค่ 

ระยะห่างออกไปหน่อยหนง มปะรำสำหรบจอดเรอกวโงกว่าแค่ก่อน 

ยาวตตอดถิงกนทโ ๓ พถ่บพตา มกรงสำหรโ]ถูกอาบนำอยู่ทิทายพลบพฉา - 

ขโงหนโ แปถกขนแค่มพลบพถาทินอนอกหลงหนิง ยกพนสูงกว่าหลง 

นอกโตเลกเท่าก่น กโเฝาแยง แค่เราไม่ขนนอนบนบกอยูเรอสบายกว่า 

พตํบพลาทิถ่วง พุ มาแลโ)มุงดโยแฝก แค่ทินิมุงควยใบหวายเยบเหมื้อน 

จาก สมเด็จเจโพระยาท่านว่าเสยเวลาทิเยบมากทเดยว คราวนหนโ 

บโเไดเรามสวนขนหน่อยหนิงดสดซินขน พระยาอภํยรณฤทขช่วยทำ 



(ป้)(:^ 

ปลูกคนไย่แตะเขามชิทได๎มาจากนำพุทิทองขิาง อยู่ข๎างจะเยึนตา กิ 

พตบพตานมโคะเก^าอกินข^าวของเส์มเดจเจาพระยา เอาขนมาทุก ๆ พลบ 

พลาน*น เหลอหาบเหลื้อหาม แค่ไม่เบนไรนกเรื้องโตะเลื้องเก'าอ เรา 

เคยน"งกินกบพนนานกว่าน"งกินกบโตะก็บเก'าอ ถิงจะไม่มกไม่ร'ธนอะไร 
0 0-^ ^ ๘ 6^ 
กาวนนดเยน ‘า ย ตรวจดเทอมอเมตเตอรเคราะหดลดลงไปได้ ๘๓- พรง 

0^ 

เง นจะเตยหนาวไปได้บ'ว่งดอกกระมํ 

วน ๓ อ ๓ กำ วนนหนาวได'จริง ปรอท ๘๐ ตงเรอลามบน 

ลองโมง พระนิโกรขาภิโยก เอาขาวหลามมาให้ กระบอกยาว ‘ๆ เหน 

จะยาวกว่ากระบอกข'าวหถามชรรมดาลก ๒ เท่า 

แจกผีพาย 

เมอแรกเราล"งให้ 

ทหลงเขาบอกว่าเบน ลบลเชยิลปรแปร ทำด'วยข'าว 

วนนตามยอดเขาม 

เรป็ถ่องเรวมาถิงแก่ง 

กะเหรื้ยง เรากเอามาลองกินดเหนเบนทำอย่างด 

หมอกคลุมเหม่อนเมอวนออกจากหาดตาเหตก 

หลวง ’ ตามทมชื้อในแผนกิ แค่พระพลเรยกว่าแก่งปะรอม กงปากช่อง 

‘ข'างบน ๒ โมง ตฟ่ มิกิต ออกจากปากช่องข'างถ่าง ๒ล มินิฅ ^ มินิฅ 

เท่านํนฅลอด เมอเราข' เนไปได'ตรวจนาฬิก'''"" เดยว ฅ้งแค่ปากช่อง 

ถ่างกงปากช่องบนถิง ■■'0 มินิ ต ขากลบจะ เรวลกเพยงใด กิงบ'านบ'องต 

แค่ในแผนกิ 
^ I ! ^ I 

I 2-^ 

ตามเขาเรื้ยกกนถามหลายกนแลว เรยกกนว่าบ'องค 

เขยนว่าม่องตอย่างไรแน่กไม่^ ลามโม 

ในนำหลายลิบต'น อยู่บนบกบางก่ม 

1 

งกรงเราขนบก เ'หินไม้ลกล งมา 

หลวงประเท?*!เขอนขนข ^ 

(ต รไ หลวงประเทคํเขอนขโเข นายกองกะเหริยง 



นายฑองฑะเหริยงกบพวกกะเหริยงหชิายคน ตงมาคอยอยู่ทิฅนท่า ทิเรา 

เหนฌอขาขนไปว่าถอใบไม้น้น!ท่ค0ามแล็0 เรามาถิงวํนนใกณ้หนถอ 

ดอกหงอนไก่ทุกกน แฅ่มใบมาก ทุ จิงแลเห็นเบนใบไม้ไป เหมอน 

กโเกบทิไปเห็นทิบ"านไทรโยกเมื้อวานน แต่ชรรมเนยมเรื้อนบ*านเหถ่าน 

เหนจะเหมอน ทุ กนท^นํ้น์ ไม่เหนมฝาประจโเห*องหรอฝาก'นในเรอน 

ข้กแห่งหนิงเตย กนฝาเรื้อนข*างนอกล่องดาน ดานในทิออกมานอกชาน 

นนเบีดโถง กางมุงกํนกตาง ทุ เรื้อนทเดยวเบนเรอนโถง ทุ อยางน 

ทุกหถง ฝาเรื้อนใช้ไม้ไผ่ทุบแบนโปร่ง ทุ ไม่เหนแน่นหนา เรื้อนกม 

อยู่ ๓ หมู่เท่า ทุ กน เหนมล่บเกรื้องม้อช่างเหตกอยู่แห่งหนง ถาม 

เขาว่ามิใช่คเหตกใหม่ เบนแต่แกเกรื้องมอเก่า ทุ หตวงประเท!1บอกว่า 

มพระมาแต่เมื้องตาวองก ต จะยกบานทำเบนวด เกวไปแต่งงานไว 

แห่งหนิง จะปตูกเรื้อนใหม่ พระน'นอยู่หลงบ*านออกไปหน่อยหนิง 

เราเดินไปถงทิน*นหถวงประเทล่ขนไปก่อนเรยกออกมาจากห*อง ถามว่า 

มาแต่เม้องเชยงใหม่ ไปนมล่การพระมุเตาแตะชวยดากอง แล*วเข*า 

มาเมึ้องนจำพรรษาท่จระเขเผอก เจ็บไม่ล่บายอยู่ทินิ ๒ เดื้อนมาแล*ว 

บอกว่าอายได้ ๓ฟ่ บวชได้ & พรรษา แต่หน*ายงหนุ่มทเคยว จะหถง 

ไปล่ก ต๐ บ็หรื้ออย่างไรไม่ทราบ ถา เอฟ่ แลจะพอด้ทเด้ยว เรานิมนฅ 

ให้เทคํน่ ออกคํวอยู่ว่าอิดหิว เรยกเกรองกณ‘ท จงได้ไปหยิบ 

หนโงล่อมาเท!1น บ่นว่าเล่ยดาย ถาไม่อิดหิวจะเทล่นให*มาก ด*วยได้ 

6)(5^ 



©(1^ไ) 
\ 

เของกง หยุดเย้ยเถิด คีดเครองก”ณฑเงินบาทกิงตำถฺงย้ถิงถิงคำลีง 

คำลิงเบน 10 บาท คูยิมมาก เรยกให์เอาจานรองเงินไปค้งโกถ้ ถามลิง 

อุโบ’เ^ถกบอกว่า ถาพบ'าควา'กทำบลิง ถลิไม่ขบวดกึทำคนเดยว .ย้วค 

ปาฐิโมกขกไค้บาง ถามลิงปาราชิก 4 บอกว่ากไม่เล่นผ้หญิงนลิแเห0ะ 

ปาราชิกมมากหตายย้ถาน ปาราชิกใหญ่ปาราชิกนลิ]ยกม ถํกฃองเพั้อน 

กนเบนปาราชิก ไล่ดว่าอะไรอก ออกควไปว่าบวชแถวกออกเทิยว หา 

ไค้รำเรยนไปอกไม่ คามแถบบานเหล่านน*นมฅนกล่วยแตะไร่ยา กต”บตง 

มาเร์อ 4 โมงกรง หยุดถินขลิว หมอย้ายปถกผ็กะเหริยงเดกบลิงผู้ใหญ่ 
I 

นแกงบองคทองเรอ 

0^' I 0^ . 

เห็นจะไม่ฅตอดบ็ดวย ๒ วน ๓ วนเทานนยงผดคาแค 

บลิง ต๓ กนดลิยกน ด0 มินิฅ &โมงออกเริอ 

ครู่หินแรงถงฅรงพุไกรถาย้ รอเรื้อดหน่อยหนิง เหนพรอมกนว่านานลิ]ย 

ตงไปกว่าแค่ก่อน 

พุเลึกใค้น^ตงมายลิไหล่แรงอยู่ เทิยงคริงลิงนำพุเกาะตาเหถกลิงพลบขตา 

หาดคาเหต็่กบ่ายโมง ต จอดเรื้อกอยเรปิเหตองอยุ ไนเวตานน เทอมอ- 

เมคเฅอร ๘๘ อก ด๒ มินิคไปขนเรอเหลองเทอมอเมตเฅอร ๘'0 เท่านํน 

เรื้อผ่านมาทางกำกินนร ไค้น^พิเกราะหดอก เหนว่าเขานทิริมนลิ]กงจะ 

พลิเบนแน่ ■จงไค้ชนเบนหนากระดานทเดอจ ถิตากดเบนรอยบิ ๆ เหมอน 



๑๔(ต่) 

ขางบนพนพนราบ 

แยกพลคคกตงมา ทิมาก็างอยู่กถาง ‘ๅ เขาเบนหญาแพรกขนคามหถง 

ดิน ทิทถายกมบาง ฅรงกถางย่านเขาทิเบนถำกินนรน"น ดกลิกเขาไป 

มาก มฟองนำย^อยเบนพวงภ่ค่างทำนองเดยวกนกบถำพระ แต่พนน*น 

เพถ่ถงมาด'วยเขาชน ถ็าพนฅรง ๆ กจะใหญ่อยู่เหนจะเกิธบคริงถำพระ 

ถิงโดยพนเพถ่ “า ดงน กำคนจะขนไปยนต้ก ๒ง คน ๓ว คน กเหนจะ 

ยนอยู่ได้ แค่ทิเขากินนรน เจาคุณท่านว่ามิใช่ภูเขา เบนแต่ฅถิงดิตา 

กำเบนฅลิงอย่างน"นกข้งนกหนาทเดยว ไดไเถดูกะ 

ประมาณคู เห็นจะไม่ฅํ่ากว่า ๓ เต้น นงมาในเร้อแห่งนขนไปกอค*ง์บ่า 

ทิขทิงถ่างริม ๆ นำเบนเพิงต้ง ๆ ยาว ๆ อย่างเช่นเพิงทิเราว่าทิเหนื้อ 

พถโ]พตาไกรโยก แต่ไม่งำถงมามากเหมอนอย่างเช่นกิไทรโยก มหถาย 

เพิงทเคยว พบทินำฅกทิอาบเมอคราวขน นำยงมากอย พบอกแห่ง 

หนิงนำพุ มาถิงแก่งตะวาเรอไหถโกรกไปตามนำ เก่งครู่คไเไม้โครม 

ไป ถ่อยนกไม่อยู่ พุ ขางจะน่ากตวโดนพิถา ถิงนำพุอก ๒ แห่ง จง 

ลิงนำพุใหญ่ ๒ โมง ด^ มินํต แจวถ่องถงไปจอดกินขาวขางถ่าง ให้ 

เต้ด็จยายต้รงนำเต้ยก่อน เกาะทิอยูคนทาง ลิงพุนำรอนนโเย็นน*น มิ 

ต้องเกาะเราว่าไว้ก่อนแต่เกาะเดยว เพราะเหนอยู่กถางนาทเดยว อก 

เกาะหนงกเบนดิถาก'อนเตก พุ มฅนไม้ขนเหมอนกน แต่ว่าอยู่ริมคถิง 

ขโงขวามอขนไป อนิงทิตรงหนาเรอเราจอด ทางผงพุนำเยนมทางนำพุ 

อกทางหน็ง เบนชะง่อนดิตาออกมาใหญ่ ฟองนำคิดอยู่เบนพวงเหมิอน 

ทินาพุทงปวง แถวมตำขารตงมาต้องขางบงถงมาในเข- า มาออกรม 



๑๔๘ 

คู 

นำดเหมอนอย่างบนไดสองขๅงมพนํกห^อเฦ"ขานราง ดก็่ใหญ่อยู่แค่ 

เหนจะไม่สูงามนก นำแห^งขาดทเดยว เบนพุอย่างโฅรองขุใหญ่ถงมา 

กนวาวแลว ลงเรอแหวดใหญ่ถอยไปจอดหนานำพุ วนอาบนำ ค่ง์ใจ 

วาจะวนไปดถำบนขน คราวก่อนนหลงเลยขนไปเสึ้ยทางหนง ไม่ได้ไป 

ขนไปฅามทางคราวก่อน แค่เลยวข"างขวามอบีนขนไปอก 

ย้กหน่อยกถิงปากถำ ดิสเบนผ้นำทาง ปากกำน"นแคบประมาณสก 

สองสอก เบนทางตรงเข'าไปเหม่อนฉนวนประมาณสก ๓ วาถิงทิศรง 

น"น ดเบนวงกลม มฟ่องนำเบนเสายนถงมาถิงพน จะต่อกบกำทิจะ 

ออกไป ต่อไป ๒ เสา ทำใหโบน หนทาง ออกจากวงกลม น"นสามทาง 

ถิงหองใหญ่ด'านหลงเบนผน”งสิลาตน ด'านหน'าเบนช่องเพิงกำ ดเหมอน 

หนิงคูหาวิมาน กำนทกว'าง 'า ประมาณ & วา ยาวประมาณ ส่ วา 

มฟ่องนำย่นลงมาถิงพนเบนเสาหารด'านหน'าเสาหนง 

ข้างนำตก5-^าแค่เขาสูง พนกำเบนพนราบถ่ม ๆ คอน ‘ๆ 

บ'าง มน^วงอยู่สก ■ก นิว 4 นิว ขางบนเพดานกำน"น แลดเบนฟ่องนำ 

ทางนำตกหอยย'อยไปทํงกำ ทิตรงเสาหารหนาคูหาวิมานน"น มนำตก 

ลงทางน*นแรง มากระทบสิลากระทอนอกช้นหนง 

หน'าคูหาวิมานน*นกเบนนำตกโปรยลงมาแต่ยอดเขาเหม่อนกน ขินไป 

เยิยมอยู่ทิช่องคูหาน'น เหมอนกบเทวดาเล่นละคร เราถ่ายรูปพร'อมกน 

กํบเจ'านายทิตรงน'นรูป ด กาพยเบนผูถ่าย กำนสนุกจริง 'คู ดซอก 'คู 

แซก ‘คู ไปเหม่อนหนิงกำพิมานจกร เบนแฅ่ทิโน่นแหงทินิเบ็ยฑเท่านํ้น 

อิกดานหนิงแอบ 

เข'าอยู่ทิเพิง 

นข้อาบได้ท่วมฅว 



ดุเห3^อน 

'แน่น 

ทางตงมาฅองเดิน0นไป0นมาตาม11าฤอ่ๅงฑิร่องนำเบนชํน ๆ ทบไป 

ทบมาหตายทบจิงถิงชํ้นถ่าง ๓เดินเรยง ๆ กํนเบนแถว 

เทวดาตะกรเขาเดินตงมาจากเขา ไนกระบวนจะเทียวนำพุทองชางแห่งน 

แตวสนุกนก ซอกแซกได'ห่ลายทางแฅ่ดเหมั่อนนาน'อยไป ไม่ 

หาดเหมอนดงนำพุทีไทรโยก ดนำทีโน่นแล'ว มาดนำทีนิ ดนอยหรอม 

แหรมไป แฅ่ทีนินำก็่จะมากเหม่อนกโเ เห่นแห'งเสยหตายทางนกหนา 

ทีทางขนไปถ^าวนน ข'างขวาม่อมเหติยมเขาทีนำตกใหญ่ ๆ อยู 

ถิง ^ แง่ มฟ่องญ่าห'อยย'อยอยู่ อ่างทีรโ]น^กใหญ่โตกวางประมาณ 

สก 4. วายาวประมาณสก ๘ วา ติกวดแค่พินถิงปากถิง 'ะ) ฟ่อก แต่ 

ต่อลงไปห่มอ่างรบเบน 

แต'ว 

มนำ ไหลริน ๆ อยู่ในน^เหลอน^สก ๒ ฟ่อก 
ไ^ ^ ะ-' ^ V' 

ชน ๆ หลายชน ขางเหนอมนาศกอย่เดิขวน 
^ เ^ ^ 

กมทนาตกอก ๒ ชะงอน 

นำเห่นจะตกเฅมท^ที ๆ เบน ถ'าเวลาเ คอน ด ต เดิอน ต เอ หริออย่างไร 

พุ ถ'าตกเตมดงน^เกงจะเบนนำตกไปท'งเขา ยาวประมาณสก ๒ เสน 
0 -/ 1 

ทีคะเนว่านาจะ แต่ทีนำมอยู่เดยวนมนำอยู่ประมาณส'ก ®๘ วาเท่านํน 

เพราะกิดดว่าระยะเพยงเราไปไทร1ยคกถบดเหมอนนา น'อยตงดงน 

น'อยตงพุกแห่ง ทีเบนพุเตกหายดโไปบางห่ม น*าเหนจะไหลตลอดบ็ 

ตงมาถ่ายรป ทเรายนเม่อวโ;มาอาบก่อนแล'วกลบตงเรอ 

กลบ อยูน'อยแห่ง เวตาทีเรามาน จะถ่าไปกว่าเวลาทีนำกำลงงาม 

ไดออกเรอ 

จากน*าพุบ่าย ^1โมง (^0 มินิฅ กลบมาติงพลบพตา & โมง 4.^ คิดหก 

แวะเวยนเสย คงมาด'วยเรอเลกบางใหญ่บ'าง ^โมง มินิฅ ถง 



๑๔๐ 

พตบพตาวงกะแจะ พบห,ตวงพิทกษบร7?(คมาคอยอยูแถว พา0กหตาน 

มาหาดวย เอาหน๎าไม’มาให้กนหนิง กบของอึน ๆ ไดโเจกเงินให้ฅาม 

ย้มกวร มาเทิยวนเฅาคน’อยไป เมื้อค?าวก่อนตามเสด็จทูตกระหม่อม 

ยํงเตก ๆ อยู่นโแต่นสนกนก ใส่สปกบไถ่แหย่กนให้วิง ทูตกระ 

หม่อมท่านมาทอดพระเนตรเหนรไ]ส่งว่า เมึ้อท่านเสดจท่านกทรงเถ่น 

เหมอนกไเท่านยงส่งให้สมเดจเจ’า พระยาทำสปคบมาให้ เล่นอก เมือ 

มากราวก่อนกเห็นมมาก แเก่กราวนิคูทายไปทเดยว ' เมือวานซนน 

ใกรมาให้ฅไหนิง วนนมาให้อก ๒ ฅว ๓'ตว สวไเด^ ^ 

นำพมาให้ 

ฒิทภิเชึ๋ยรนินท์ ๑6า 

ทาฉนท 

© มาโดยวิถทาง 

ปรดเปรมเกษมสานด็ 

® บดยตสิขรรม 

แง่เงอมชะง่อนผา 

ไหํตหส่งถะถงอม 

® แสนสข่สนานสิน 

เฉกพรรษุทกปราย 

ณ ระหวางนทชาร 

หฤไทยหรรษา 

คิรงามสอาดตา 

กตช่างประจงทำ 

® เวิงวุงชวากหว่าง ' ชตพร่างพระพร'อยพรำ 

พุยหยดกระเซนพราย 

ชุบมชุตระกาย 

อระชนระไนรมย์ 

พระเจ’าบรมวงสเชอ กรมพระสมมตอมรพนชุ (ต [ธ] ๐. 



/ 

๏ พฤกษาดฤณชาคิ 

ควรจกนิยมชม 

๏ 1ชลงนินทข็องขด 

รดะดาษประ'หตาดย้ม 

ษมิน่าจะกรรไถ 

บถนดประจนิาษใจ 

มิเพราะพร'องยบตความ 

ดนก 

โดยเดาฅะบิงไป 

อนิงคำวนนกะ•เหริยงมาพาอกมาก มผู้หญิงมาหตายกน ไ 

ยูงมาโ'ห้ควหนง พระอรามกิรรริๅษ์ได'นางเก'งมาควหนง หนาวเมึอกนน 

วนนกลํบกถายใปเค้ยแถว ห่วงทเ'หึนจะร็อน กงจะไม่คำกว่า ๘๐ 

วน 4 ก ะก คำ เมอกนนเราว่าปรอทจะไม่คำกว่า ๘0 น'นมิดไป 

เย้ยแถว ไคกถไเถงไปเริอตรวจดเหนตงถง ■๘๘ วนนฅื้นย้ายเหนว่า 

ไดตงเรอต่อย้ามโมงอก 'ะ) มินิฅ ได'ออกมาถิงแก่ง 

ย้ารวด ๓ โมง ๓ ย้วน เรามาเรอเลก วนนเ'หนแปถนแก่งถนด แค่ 

ขากถบเรวมาก 

2^ 

ไม่ผิดกบทิเราว่าไว้แค่ก่อน ดก่ไม่ย้ถำบากนโา ดวชตองระวงอยนนนอย 
ข ข ข 

4 โมงถิงแก่งพนตองบน . ไปจอดเรอทิทองกงวงใหญ่ทิเคยจอดเมึอขา 

ขนไป เวลา 4 โมงกริงทิน้นพนผงเบนคํถา 
4 

แค่มดินอยขำงบนแตก 

ระแหงดินนนไม่หนานว้า เ'หนจะเบนเมิอเวถานามากดินขนไปเกรอะ แค่ 

ย้งย้โ)ว่าในแม่นำเบนทราย ทำไมจิงมดินหรอจะเบนดินลางลงมาจาก 

ตลงก็ไม่ทราบ พอคนขนไปเหยยบดินร่วงลงมาขางต่างกเบนดิลาแผ่น 

ใหญ่ เราไปนโเกินขาวทิน'นแลวตงเรอเหลองมา หาโมงเกอบจะกริ้ง 

ถงพุไพร ด๒ มินิตจะเทิยง เทอมอเมฅเฅอรเวลาน ๘'ะ) เวลาบ่าย ๒ 

โมงต่วน ต ถฺงหน'าพต่บพถาเมองลมย้ม คํงแก่นญิมาเรากจองจะกอยดุ 



ถำค าหยกให้ได้ จนบ่ายเยนตงกะทิเดามาตตอดทาง จนถงถำฅาหยก 

จริง ‘ๅ ต่อบ่าย 4โมง ๒(1 มินิค รอเรอให้หถวงอุดมขนไปดู หมาย 

ว่าจะมวิเค้ษถิกซงต่อไปอย่างไร■บ่าง เหึนเดินเลยบแตะมุดขนตามช่อง 

ดิถา ทิเงพนแผ่นดินช่างบนไน่มวิแ^ษอะไร ให’หลวงอุดมยนอยู่ทิปาก 

บ่าประมาณตงเย้ก ๒ เท่าควหตวงอุดม เหนจะเย้ก ,'5 อก หรอ 

อกกบ ถกเช่าไปย้ก ๘ คํอกหรอ ด0 คํอกโดยยาว ฅถอดปากบ่า 

ย้ก 4 วา เบนดิถาริมฅลิง มก’อนดิลาเบนพน'ย้งข’นน*าขนไปย้ก ๘ คํอก 

ช่างบนก็เบนเพิงก’อนดิลาเหมอนกน แต่มคำเต่าอยู่ว่าบ่าตาหยกน เบน 

ชื้อทิเรยกในแผนทิว่าบ่าตาหยกนิน 

เขาเรยกว่าถาปะหยบ 

ททาวอู่ทองทิอยู่เมองติงหมาฅกเบด 

ผิดกนกบทิคนผู้เต่าเรั้องนเรยก จะแบลวา 

กระไรก็ไม่ได’ความ แต่เรื้องทิว่าท’าวอู่ทองฅกเบดนน์ชอบกลอยู่ ชื้อ 

มอญเขาเรยกว่าเมิยงไบ่ตดอนกะ แปลว่าคนผู้ชายฅกเบด เรื้องราวเขา 

จะถกกนอย่างไรกไม่ทราบ แวะดูธยู่ย้ก & มินิฅ 'ะ) มินิตออกเรอถิง 

พถโงพถาหาดย้องพินอง บ่าย & โมงย้ามต่วน ให้เงินกนนำร่องทิได้ 

ไปกโแรื้อเรา ตงิแต่กาญจนบุรถิงไทรโยคกถบมา กบคนทิไทรโยกนำ 

กล'บอกคนหนง เบนรางวถขระยากาญจนบรพากะเหริยงบ’านแม่กระบาน 

มาหาอก (1 กน วนนเหนคราบนำทิเย้าปะรำพตบพถาลดเรวกบหนิง เรึว 

นำจะตดไปจะแหงขอดในเดอน & พระยา 

เต่องไม่ได้ ทิหโง่กรวดเมิอง 

จรง ®า เรา ,ไปไม่ 'กิวนเตย 

ถ’าเดอน & แถวแพก' กาญจนมุรบอกว่า 

กาญจนบรื้ ลูกค’าต่องไม้มากงอยู ตองตดแขล่องไปเบนค’น 'อุ ใน 



6)^ดา 

1 

บางลิ กฅองคดแพเหมอนกน แขวงราชบุรกมเหมอนทบางย้องร๎อย 

จนเดอน ๘ นำมาเดอน ๑0 เบนเฅมหิ พอเดั่อน ๑๑ กตด วํนนได้ข่าว 

ลูกหญิงเล็ก' ^ออกจากกรุงเทพ'] วานนิมาเมิอง!าชบุ? แค่ 

ไม่ได้รบหนงย้อคอบท่านกถางเตย วนนกให้เงินเหมา ใ ไปให้เรอ 

อวน ๒ ตำชํงหนง ดำยมนคามไป บวยการทำมาหากิน มา(ๆราวน 

คนหาเกรองยากนนก ทำผู้หญิงผู้ชาย เราได้ยินมนโจษกนบ่อย หิ 

ข่างพถบพถา กนเถว ๆ ทเดยวได้กิงน'นนิงน ผู้ดกหาไพร่กหา แค่ฅรวจ 

ดเกรึ้องยาทิพวกกะเหรยงเอามาให้ แถะต้บถามดูบำง เรากไม่ตฺนท”ด 

เตยในเกรองยา ไดใองกบมอแต่มะเดอดิน ข้มเดจเจำพระยาท่านบอก 

หมอสาย ว่ามะเดือดินทมนำพฺทองชำงมาก ท่านหำมไว้ไม่ให้ใกรเก็่บ 

เกำหา ว่ายาอนกมมาก แค่หิม่ชุม 

หมอ 

จะเอาไว้โห'หมอ จงได้คำใจไป 

ทเดยวนนเหนหางไหลแดงกไแจคมูถเพถิงใกรกไดแทบจะทำกน 

สายก็่ขนเอาไปมาก ว่านกบแรด เราพงได้ เหนกราวน เบนรู้จำ เขา 

ว่าเนรภส สะกำน มหาสดำใบกระวาน แค่กระวานคำแดงนว่าทอื้นไม่ม่ 

เถย เฉพาะมแต่แถวน คำแดง ไกร้เกรอ เปถำ นำย เปถำ 

ใหญ่ เปถำนำเงิน สมถแวำ เปราะหอม กุกะ แค่แพง 

แพวในแกวนำยนไบ่ม ไปมออู่แกวใหญ่ ดอกกระเจยงทหายากนำ 

สำหรํบทำกระแจะตนาวเขำยานนมอยูทางแควน บางททิบางกอกหา 

พระเจำพินางเชอ พระองกเจำบณๆ]รวรรณวไรภาส 

๒!®. หถวงจำรยานานุพิจารณ์ (เหมา) 

ด 

ด 
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๑(^๔! 

ไม่ไดเลย ฅองใชกระแจะเกบ่อย เนยมละวา ชเอมไทย แฝกหอม 

กิอาย ไมเหล่านบางทหาทิอนยาก มแฅ่แดวนมาก บางดนทิฅนหรอ 

แก ๆ 

ฅะพํ 

เขาใจว่า ไม่สิงโดใน 

เลอกวา^ 

แควนเบนยาทงนน ถอพราขนไปกพน 

คดชิงมา'จนเฅมเรอ มยถามวานนอะไรบอก 
I I ถ 0^ ๘^ •^'I^ I ^ 

'สง [ด 
รเ 

ว่าไม่ทราบ ยงจะถื้มแย้ยอกอย่างหนง เมั้อเราไปทนาพุไทรโยค พบ 

ยาเย้าคญเขาคนหนิงเหนมดอกขาว ก็่ไปเก็บแถ่นแย้ยไม่ทนนิก ต่อหมอ 

เคอนขนว่า คนเขมนิแหชิะทำเบนยาเขมเกลื้อน ถาไม่ม่ก็ค"องใช้เก็ม 

บ"าน แต่ไม่ขถงเหมอนเขมบา เราจงย้าให้เก็บไป ยาเกลื้อนผ็ขนาน 

นขลงนก เราเคยใช๎อยู่เย้มอไม่ใคร่จะขาด ไม่ได้เบนผ็มานานทเคยว 

วน 2 จ (ก กำ ออกเรื้อย้องโมงเช้า คามทางมาเหมอนกบเมอ 

แรกขนไป ย้องโมง ^10 ฅรงบานแม่กระบาน ๓ โมงถิงเม่องย้งห์ เหน 
ด๒๓ ^ I ^ 

มเรอจอดหชิายตา กาพยวาเรอทจอดนน เหนจะเบนหม่อมแดง'' ^ 

ลำหนง จะขนไปถ่ายรป ติ โมงย้ามเย้วนถิงบานปากเลน มอญผู้หญิง 

ฑิขายของเราแต่ก่อน มาขายอก แต่คราวนไม่บอกขายว่าเบนของถวาย 

มพริกมะเขึ้อผกหน่อไม้ดองข'าวหลามแฅง เราค'องซอแพงกว่าขายเย้ยอก 

ขนมบงทิให้ไปแต่ก่อนน'น ว่าแจกกนท'งบ'าน รออยู่ ด๐ มินีฅออกเรื้อมา 

4 โมงษ พ'นท่ามะกรูดมาหน่อยหนิง - พบเรอเดินหนงย้อมาจ!)ดอยู่ 

ริมตลื้ง เรื้ยกให'เขาคามมา ถิงพตไ)พถาวงหมิกย้โมงย้ามย้วน แต่ 

หนไย้อทิเราได้รบน^ เบนหนงย้อเก่าทเคยว มาแต่วน ๒ ก็า 

ต๒๓. หม่อมเทวาชิราช (ม.ร.ว. แดง) 



6)(^(^ 
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หนง'สอเราไปหถายนิบํบยงไม่ใด้ฅอบ ออกจากพตํบพตานไปขนทิบ*าน 

วงหมิฑ & โมงกริง ฅลิงชนขนสูงไป พบเรอนรางสามหลง มคน 

มะพราวคนตาล ร*างมาแค่เมั้อไรก็ไม่รู้ เลยวไปข*างซ็ายม่อ พบท่า 

ทิไมตง มเกวยนเขนไม*มาจอดอยู่ 4 เกวยน กำลงปลดววออกจาก 

ไม้ทเขนมากองไว้ริมฅติง เบนไม*ซ 

วา ๒ ^อก เราพบผู้ทิรบจ*างเบนผู้ซ,ายกมผู้หญิงกม 

คนละ ๒ สติงเพองทาง ๒๐ เสน แค่เกวยนเบนเกวยนโก ตากกราว 

ละค*น มฝางอยู่หลายกอง แค่เขาว่าฝางน'นไม่ได*ลากด*วยเกวยนโซ*แบก 

เกวยน เาก ^ กา ๕ กา ยาว 

ถามรากาทิจาง 

มาค่อไปม้บ*านเรอน 
3^{ก I ^ 0^ ห^!/! 

1มเผอ ก ๓ หลง 4 หลง 

วนนได้เหนเรอนฝาจาก ณ ห*องหลง ต กบเรื้อน 

มกนชายหญิงฑงหมู่บ*านสก ต■ก กน ด(1 กน 

บ*าน ต มกล*วยกบพลบ*าง 4. ก*าง & ก*าง เราว่าซิอเขาไม่ขายจะยอม 

ให้ เก็บได้หน่อยหนงแล*วกให้เงินเขา 

ดก ส*มโอมะยมมะกรดมะม่วงมะขามบ*าง ๒ ค*น ๓ ค*น 

มค*นขนุนค*นไน้โห ' นงกาลงถก 

กบพทราม ^ |\1 ฒ' 1^11^ ๓ V\Vเ 111ม่ท/)ง่ 

หลายค*น กลบมาจากบ*านนํน เวลายำเทิยงครง ไดพลูไปถวายสมเด็จ 

กรมพระหน่อยหนง เสดจยายหน่อยหนิง ดวยเวลานพลูเบนของกำล“ง 

ม้ราคาแรงนก ติงจะ ให้ส”ก ด้* ใบ ด๐ ใบ กจะมรากามากกว่าของ 

กำน”ลทิให้ก”นทิบางกอกมาก ๆ 

ถงคาถ ๓ ค*น ว”นนสองข*างแม่นาแถเหนแปลก ตรงทเด็ยวก”บคอนข*าง 

บน เพราะตอนนถงมาไม่มสิลาริมนำเบนแฅ่ผงดินสูง 

พบกวายลงอยู'ในนำสงิา ดด ค”ว ดเอ คว ใหนายรอ 

(ส 0 

แถวมาลงเรอเหลื้อง มาบ่ายโมง 

มห*วยลำทราย 

งพตพ”น^ขํ้น 

ด๒4. นายเล่หอาว'อ 



๑๕๖ 

ไปหาพตูได้มาอก ๒0 ใบ ๓0 ใบ มาอกหน่อยพบเรออวนมนร็องบอก 

ว่าไดปถามาก เราเส์งใหแจกฅามเรอเว่านายขาราชการ มาถงพถํบพตา 

กถอนโดบ่าย โมง ๒0 มินิฅ คิดหยุดแวะเวยนแถวคงเรื้อเดินว"นตะ 

๘ โมงก"บ &&. มินิฅ เรื้อเดินช^กว่าแค่ก่อนมาก เพราะนำไม่ถู้เชิยว 

เหมอนขางบน มาถงพถ"บพถาพบซายนจน^ ^ทหารมหาดเถก ได้ 

รบของกิน ชิงพระยารฅนโกษา^ ^ แถะจมั้นวิชิตไชย?1กดาวุข*- ^ 

ก่งมาให้ แถะได้รบหน”งถอท่านกถ่างอกฉบบหนิง ว"นยิงแก่ขนไปกว่า 

๒ ฉบบโนโแย้ยอก หน"งย้อนมาแค่ว"น & อ ๒ กา เขยนหนงย้อตอบ 

ท่านกถางฉบ"บหนิง แถใง่กุณย้รวงคิ มาชวน'ให้ไปดถงอวน บ่าย &. 

โมงกริง แถวตงเรื้อไปตามถำหใายกถอนโด ทตรงนนดในแผนทิ เบน 

ทถุ่มทรายแหวะ ออกไป ไม่เขวิใจว่าเบนอย่างไร กร็นไปวนนเขวิไป 

เนถำคตองเลก นำคนฅวิ!งเขนเรื้อ กถองนวิกววิงปิย่ย้ก ๘!1อกถิกหรื้อ .3^ 

ย้อก พนผงทวิย้องตำขวิงเบนทิชายเถน ชาวบวินทำนาปรงทวิ ๒ ฟาก 

ฅวิขวิวย้งอยู'ย้อกหนิงย้อกเ(1ษ มรวงพอเบนนำนมบวิง เบนย้ถุกหวาย 

บวิง ทิดำใหม่ ๆ ย้งเพยง ๘ นิวกม ๘ นวกม ขวิวนทำตามน่าถด 

ตงมอมาตวิแค่เดอน ด๒ นำถดเท่าไรกตำตามตงไป ถงม่อ่เก็บเกยว 

กนแค่ขวิงแรมเดธน ๓ ไป ทำพอกินในบาน เบนตำกลองแคบอย่างฺน 

ด ๒^. 

ดเอ'ฮ. 

ขุนพฤกษการประย้ทช (จน) 

พระยาเพชรพิไชย (จน) 

พระยาเทพอรชุน (เจก) ดเยึ]ฟ่. 



เขาไปประมาณเล้ก ^ แส๎น ค0 เย้โ) ก่อยกวำงออกไปทละนอย ๆ ต่อ 

เขาไปอกขโงใน กวางเบนแม่นำทเดยว เรอพายแจวได'ย้บาย กวโงอยู 

ใน ด๘ วา ด๘ วา จน'ถิงกตางกงกวโงกว่าเย้โ) มแพจอดในนน ๓ 

หถง แต่ไม่มบีคเหมั่อนแพทิปากแม่ช เบนแพหนาถง ฝากระคาน 

นอกนํ้นกึเบนฝาไม้ไผ่แต่พอดได้ ยงขโงซโยมอคติง 

ม้เย้ากองอย่บนตติง 

อยู่หลง ต 
ข ฐ] 

ย้ง เบนท่ากนตดเย้าถงหตายท่าใกล้ “า กน 

บางในนำบโงหตายย้บคโ) ผงขโงขวาม่อเบนหาด แฅ่มิใช่หาดทราย 

เบนหาดดินร่วน ราบขนไปกวโงมาคทเดยว เหนจะย้ก (ก เย้โ) 4 เย้น 

จิงถิงคโ)ไม้ ท่นโ)เบนดินราบเปล่า ‘า บโง หญโแพรกขนเขยวบโง 

เบนนาขโวบโงดูงามดทเดยว ถโจะทำไร่กเหนจะได้ด ในทินเบนแม่นำ 

อย่างไรนำ’จิงเดิน แต่เบนท'องกงคดอโ)มไป เดิมทเดยวเหนไดโานด 

ตดไปเย้ยทางหนิง ทินนจิงขาดตอนไปจ ากแมนา ปากแม่นำขาดทโ 

ย้องขโงนํนเกิดดินย้งขน ถาหนโแตงมแต่ตำราง ดงเช่นเราเขโไปวนน 

แต่ในกตางนน์ยงเบนแม่นำอยู่นำขามาก ปถา'จิงไปรวมตงทินโ)ชุมนก 

เหมึ้อนหนิงกบตำตาดชะโด แม่นโนกงจะเปติยนทางบ่อย “า ดโยนโแรง 
เหมื้อนดงแม่นำเก่าทิตรงท่าตะกรอขโมทิจะไปทุ่งนาคราช ทินํนก็เบน 

แม่นำเก่า แต่เหนจะเก่ามากกว่าทินิ จนหนโแลงไม่มนํ้าขโยโเห็่นเบน 

รอยแม่นำอยู่ ทินิชะรอยจะพิงเบนใหม่นานไปกเหนจะเบนอย่างเช่นทาง 

ไปทุ่งนากราช ในนํนปลาโดดบ่อย ‘ๅ เหมอนหนิงกบลาดชะโด ตง 

อวนทิหาดหโแหลม ไดปลากรายปลาช่อนตวใหญ่ 'ๆ มาก ปลาท 

นำจึ้ดมื้ชุมนโ) ลงอวนท ด เทขนบนเรอญวนเตมไม่มื้ทิจะไว้ 
3) 

ลงอกท 

/ 



๑๕๘ 

เร์อจมลง หนิงคองบ5■รทุกเรื้อไอ7อนแกลดพระสํจจาเฅม!ะวางกลาง 

ไปใดมาก กลบออกมาเราแวะขอข็าวทิเบนนำนมกำมอหนิงจากชาวบ'าน 

มาทำยาก แถกด'วยบุหริ ๒ คว ฅ้งแฅ่ทิถงอวนมาถิงปากกลอง ทาง 
0^ 2^ ^ 0^ 0 ^ 0^ ^ เห 2 

สก ๒๐ เสนเค้ษ ถิงพถบพถากำแถว ๕.0 วนนหมอสายบอกว่าไดเถา ๐ 

มวกแดง ว่ามอยู่ทิเหนํอนำพุขนไป เบนยาสำกญนํก สำหรโ]ใช้ได้ 
ข า 27 - 

และมอุปเทหทจะทำรปเทพชิดาบชาให้จำเริญด'วย 
^ 0 เก ^ 

กบ หถายอยาง 

คะไกร้หางนากมชม กำวนนยาย สริวิไลยมาหา เอานมผามาให'หลาย 

- เบนยาแก้พิษดนก 
0^ ^ 2^ เก 2^ 

ยงมคนเมอกอยาง 

เหมอน 

ว่าถิงหกมาจากค'นแล'วอย่างน 

ยโไรกํไม่" ' เรแน 

1 ^ 

ชะลอม ว่าไปเกบเองได้ทถาใต้เมั่องไทรโยก 

กบดอกหญ'าอย่างหนงสแองถะเอยดดงามจริง ๆ 

หนงเรยก ว่าหว ใจไวย ราพ ทฅ'นนโ] แห'งท เดยว หก เผาะ ๆ 

ไม'แห'ง แค่มดอกถ'าพิาร'องจิงบาน เมื้อวานซ็นนพาร'องทิพลบพลา 

หาดกระแจะ ว่าดอกทิบานเกบมายงบานอยู่บ'างคูมเสยบ'าง แค่นโ!ว่า 

ถ'าหัารองเมอไรดอกนํนจะบานได้อก 

แค่ไม่เหนว่าจะบานได้ พระส่จจาว่าจะ*กลโ]ไปราชบรื้ 

แล'วสมเด็จเจ'าพระยาไม่ให้ไป ให'คอยหาเนอให้เรา วโนมึ้นกกระทา 

มาส่ง 4 คว กบมค่างคายมาสองฅว 

เหึนจะกลนไม่ลง ส่งให้ไปเยอสตาฟไก้มิวเซยม 

วโ'ะ) จ ๓ กำ แม่นำน'อยเม่องกาญจนบุรน ฒงและถานา 

เปลิยนกโเบนตอน ๆ เขาไป คโแค่ปากแพรกเขาไปจนถิงวโหมิ้กเบน 

ฅถั่งสงดินแดง มตโตะไคร้นำริมนำตลอดไปไม่ใกร่จะมทิเวโ ค่อพโ 

วโหมกไป จงมเบนผงดิลาบางราย ๆ ขนไป จน'ถั้งเมื้องสิงห์ (กํ้งแค่ 

เรองกนกางดเบน กานบอล 

0 0 



6) 

เมองสิงีหขนไป เบนยงคํตาบางเขาลำนำบ๎างฟากหนิง 'า เบนดินเกียว 

กนฅตอดขนไป ขางต่างมเวนบกีง ค่อขนไปจวนกีงไท5'โยคมฅถิงดิตา 

เกยวกนไม่ขาดเลย เว'นแค่ทิเบนวงตรง ‘ก ใหญ่ ๒ แห่ง ๓ แห่ง 

ย้ฅวค่าง ‘ๅ ทิพบเหนตามลำนำตํ้ง์แค่ปากแม่น^เขกีไป กมไก่บาเบน 

พน ค*งแค่เขาตกนำขนไปมนกยูงบกีงราย ‘ๅ เมึ้อจวนจะกีงเมองติงห 

ตอนข้องทิน*องถ่มตุ่มท่าตะก*วเหล่านมนกยูงชุมนก แค่ไม่เหม่อนดงเช่น 

มากราวก่อนดูเปรยวขนมาก เมอกราวก่อนเราขนไปถิงเม่องติงห แถว 

ถงเรอเถกขนไปเหนื้อเม่องติงห์อก ๒ เตยว ๓ เลยว ได้พบนกยูงมาก 

ยิงได้กง ๓ ต*ว แค่เจบใป 8. ฅว พบยงไม่ท่นยิง ตด ต*ว แค่เท่าน 

กมาก่นกหนา แล*วมกจะยนเดินอยู่ตามหาดทแจ*ง ริมต*นฅะไกร้น*าตว ด 

เอบค*นไม้เข*าไปยิงได*จนใกล้เพยง V? วา ๘ บ*าง ๒ ควบ*าง ๓ ตวบ*าง เ 

วา ๘ วากมบ*าง 
0^ ^ เ/] ^ ^ 

มกง เม บางทจบฅา รมนา จนหวเร้อไปกีงจิงได้บิน 

ก็่ม เบนไม'ใคร่ จะร้จกกนเลย แค่มากราวหลํงน ทิพบปะอยู่บ*างจะ 

ได*ตงยนริมหาดเหม่อนด*งแค่ก่อนไ3 เอนไม่มิเตย ถาจะตงมาบ*างกอยู่ในกลาง 

หาด ทิต*นตะไคร้นำตอมรอบ ทิอยู่ในเรอจะยิงไม่ได้?ล้]งขนบก แอบ 

ค*นไม้เข*าไปเรายงไม'ทนเห็นต*ว กบินโยเข*าไผ่เข้ย ห่างจากทิเรายิน 

\ 

^ เข้*น & เข้*น ถ*าจะยิงห็ค*องยิงตามหต่งไม่ใกร่จะท*น ท็่จ*บิต*นไม้ริม 

นํ้าก็ม่บ*าง แต่อยู่'^ง ๆ พอเรอแจวไปกบินหนเขาบิาถิกไป ไม่ให้เข*า 

ใกล้ เห็นจะเบนด*วยคนเดินทางนมากขน ทำร*ายบ่อย ๆ จนร้ตํวเข้ย 

เข้ยจงเข็ดไปเหม่อนหนงนกพรรณ ต พระยากาญจนบุรเรยกฺวานกกระ 



๑๖0 

คอยควิด แค่เราไม่ได้เหนมทิอื้นเลย เห็นมอย่แค่ทิแม่นำเมึ้องกาญ- 

จนบุร ย้ควเบนเย้เทาแตะมดำย้ถบ มขนเบนเย้นหงอน ตนดำ มเคอย 

ทิหวบ็กทํง เอ ข^ง ควขนาดนกพริก เบนนกไม่มนว 

พนแผ่นดิน เดมเมอกรากกอนเรามา 

หลงนอนกบ 

ไม่ริว่าชออะไร ไปเทิยวท 
2^^ 2^ } 

บานจระเขเผอก 

ว่าอ'ายกระลาขาว 

ชาวบานเลาถงเรองอ ะไรค่าง ๆ 
แขกเริยกว่าอ'ายกระลาดำ 

ว่า เขาเรยกฝร"ง 

เวลาน'นเราไปยิงนกม 

ผู้เหนนกกระค'อยควิด กชโห้ยิง ว่านกอยู่ทินโเ เราจิงว่าอย่ายิงมนเตย 

อายกระถาดำ เอาไว้ยิงกร ะลาขาวกอนกยง ด'วยมเย้ยงบีนเย้ยแถวนก 

ยงจะบินหน คงแค่น^มากเรยกว่ากระลาดำไม่มไกรริจก จนมากราว 

นก็เรยกกระลาดำอยู่คามเดิม นกพรรณนเมั๊อมากราวก่อนมคามหาด ‘า 

ละ ๒0 หาดละ ๓๐ เบนผ่งโค ๆ มาคราวนเหนมเขยงหาดละ ๓ คว 

ค’วเบนอย่างยิง ลางหาดกเวนไป ไม่มเตยนอยจนผิดคา เหนจะเบน 

ด'วยเขานบถอกนว่าอร่อย กนขนล่องจะเกบมากหนกเข'า จนชินนกยาง 

กเบาบางนโ!น'ตาลงกว่าแค่ก่อน แค่ยงมมากกว่านกกระคโยควิด ทิเกย 

มมากกว่านกยางเย้ยอก จะรอดฅวทิเนอเจากนนนไม่ย้อร่อย ถิงอย่าง 

นโขาขนไปขากลบมายงดบางผิดนยนตา นกถอดเหนมชุมคลอดไปจน 

กงข'างบนมโจะมเบนก' ๆ แค่ยิงยาก ถ'ายิงไม่ถกย้าก”ญแลโ ฅกนโ 

ลงไปห็เลยดำไปตายเย้ยได้ ถาจะเอาควให้ได้กตองกอยกนวนยงกำ 

ทเด้ยว นกกินอร่อย นกเปลา นกกระลุมพู นกกวก นกกระทา ห็ม่ 

ชุมพอหาได้ แค่ไม่ค่อยจะพบเบนฝงใหญ่ นกทิเบนฝูง ‘ลุ บินอยู่นํ้น์ 



๑๑ 

เหนเบนนกแก^นกก!ะลิงมาก จบคนไมโบ์นฝูงโฅ ๆ หลายลิบฅว 

จอกแจจอแจน่าคูนก นกกดเพลิง นกออกมพบบ่อย ‘ๅ เ!าเกถยด 

ไม่ชอบนกปูดเตย แค่ฅ'องได้ยินอยู่เสมอ แตะบินแฉลบไปแฉตบมากม 

นกบกหตก เหยิยว นกคะขาบ กำกวมกบอกอย่างหนิงควเลก ๆ เท่า 

นกสชมพู ขนลนาเงินม่ชุม นกก!ะแวน นกก!ะแฅแคโเวค กาเหว่า 

รองเพ!าะเสมอไม่ใก!จะขาด นกเขาขนอยู่ในบามาก บินไปเบนคู่ 

รอง 

เวลาเชาเวลาเย็นเราไปได้ยินเสยงนกเทถ่านใจสบาย บางทถูกทิดงชุม 

เข'า ทิคนไม้งาม ๆ นกชุมเหม่อนหนิงทิวงหมิก เสยง!องขานกนไป 

บ'างกขนบ'างกํพูด ไม่ได้ขาดเสยงเลย แซ่ไปทํง ๒ ฟากนำ บินผ่าน 

ไปบ'าง จไเค'นไม้ฅ'นละหลาย ๆ ฅ^วบ'าง นกแซ่งแซวหางบ่วงบินคูงาม 

จริง ๆ นกขุนทองมบ'างแค่น'อย นกกระสา เราไดพบแค่ข'างถ่าง ค่อ 

ขํ้นไปข'างบนเราไม่เหึนม่ ลิงชุมนกทิจะไม่ได้พบสกวนหนงไม่ม่เลย บาง 

ทขนเกาะเค'นเค็มต'นไม้ เริอไปกไม่หน เสยงกราว ๆ ริมฅลิง วนหนง 

เราตงเรื้อสามบ่นพายไปริมฅลิง มค'นไผ่ยนออกมาพ'นฅลิง ตงนงอยู 
^ ? 

' ยขนไปบนค'น และค่ายคามลำไม้ทิยนออกมาตตอดจนถงปลาย 

ทิโกนค'นบ'าง บนค'นบาง สก ๓0 เสษ พอเรื้อเราไปเสยง!'องแซ่ 

พากนคายขนเบบนคน 

กง แล'วน^เรยง ๆ กนเข'าไปจนกระทงถิงกอพอเรอพายไปถงช่วยก”น 

ห่มขนานใหญ่ทเดยว ไม'หน จนเรอพนไปแถวจิงไดกลบลงไปนํงประชุม 

กงิเอย่างเก่า ลิงข'างนหน'าคาดกว่าลิงทิอน ๆ สขนกขาวมากกว่าลิง 

1&161 



\ 

๑ไ)1ฐ!) 

ขรร'มดาหน่อยหนง ค่างพบบ๎างห่าง ๆ บ่างมณู้ฃาได้เหนกนแค่เ?าไม่ 

ทนเหน ชะนน่นมเท้ยงร^งอยู่เย้มอท*งเช็าท"งเยน ได้ยินไม่ขาดเถย 

นางเกงเนอกวางย้ก1•บ่ามมาก ได้กินเย้มอทุกวน แต่เบนของ(ๆกนกบ 

เย้อ มย้ฅวพวกนแลิว เย้อกงต่องมากอยู่เอง เขาไคพบกินมากนกิา 

แต่เราไม่ได"พบฅวเย้อเองได้เหน'แต่รอย ไม่มเตยย้กหาดเดยวทิ‘จะเว"น 

รอยเนอกวางนางเกง และรอยเย้อ ขนหาดไหนกเหนรอยกิายกกิง่ไ-ปท"ง 

หาดทุก ‘ทุ หาด ทิเบนรอยเบ็ยก ‘ทุ ใหม่*‘ทุ กมใหญ่ ‘ทุ มาก เขาว่า 

มาลำหนิงย้องถำแถ"วกงเหนฅวทุกท จนพระย้'จ‘จากยิงได้ดงเราว่าไวแตว 

ในเยอแนตน เยยงผาเขาว่าม่แค่เราไม่ได้เหน และไม่มใครเอามาให้ 

เตย ถาโดยจะมกกงจะมห่าง ‘า ทเดยว ในนำทิริม ๆ กอฅะไกริม ากงจะมหาง ‘ทุ 

นากมาเล่นนำบ่อย ‘ทุ เราเดพบหตายกรง 

เราไม่ได้เหนคํวเตย 

ใหญ่ 

นาทรม ‘ทุ กอต; 

แต่จระเข"ปตอดไปทเดยว นำบ่อย ๆ เราได"พบหตายกร^ แต่จระเข"ปตอ^ 

นคํวเตย กนทิเขามาเขาพบแทบทุกกน จนมาใ 

เหม่อนยงพระยามหามนครยงได้เหนว่าใหญ่ ‘ทุ ก็ม่ 

งเพย้หตายพรรณหตายอย่าง บินคอมอยู่คามหาดเบนหม 

นกระบวน 

ผเย้อม่ 

ๆ 
๘ I |ะ? 

ชุมนกหลายเพย้หตายพรรณหลายอย่าง 

ทิจบกจไเอยูเบนก'ลุ่ม ‘ทุ แถวบินวนร่อนอยู่ ถวดลายอย่างใดกอยางนน 

หมู่หนง หมู่ใดหมู่น*นไม่ไดปะปนกนดงามนก ในแม่นาน"อยทิขนไป 

ไม่เหม่อนแม่นำแกวใหญ่ เลยเบนบานช่องรวงรงของย้ฅว์ทงปวง กง 

จะได้ยินเย้ยงนกแตะย้ฅวย้งใดย้งหนิง รองเย้มอไปคตอดทางวนยงกำ 

แต่ถ"าเย้ยงใหญ่ ๆ แต"วไม่ม่อะไรเพราะเท่านกยูงรองน่าย้งย้าร ในคอน 

กลาง ทื่เราได้ ว่าแลิวว่า เบนทินก ยงชุม นํนร^ง เย้ยงขาน ไปไม่ได^ขาด เตย 



©๖๓ 

ฒอบีนเขาแม่นดมาก พระสจจาเบนนกเซงทิจะหาเสฅวต่าง ๆ มากนก 

มพรานหถายกน หนิ้งร'องนกยูง ร'องแสยงสํฅว์ใด ๆ เหม่อนทุกอย่าง 

ถาเอาไปรองขิกลางแม่นำหรื้อทิหาด นกยูงคงขานรบทุกท ว่าถ'ามกน 

น'อย ๆ 
ไดลองแซ วเดจร 

เรยกให้บินมาหาได้ 

งด0ย 

,รยกได้แทบทกอย่างรา0กบพระเสงข์ 

เยอแนถของเราเวถาวนน 
เ^^ 

เราทอดชุระ เค้ยไม่ได้ตื้นเขาม่ด (ส"ง 

เม่อออกเร์อน^ไม่รู้ว่ากิโมง กรม 

นเรค้รบอกว่า เย โมง ถ'าอย่างนนเรอจะออกได้เสกหน่อยหนง 

ตื้นกินข'าวแถ'วเสรจ 4. โมงกริงถงแก่งหถกง ไปจอดเร์อขิปะรำรอให้ 

เร์อข'างหน'าถ่วงไปก่อน & มินิฅ วนนิเราหยากจะดทางเรอขิจะขนทาง 

แก่งหถวง แต่เหนทางขิจะบอกซายบอกขวาในเยอแนถนจะต่องบอก 

ว่าไดเวถาให้ยพายออกเรํอทเด้ยว 

เราก็ 

& ^ ห ^ 

นเปซ ขวาเมอขาข าย ๆ เมอขาขนไป เบนขวา เรอลองถงมาฅามถา 

แม่นำ ข'างซ'ายม่อเหนมสิถาอยู่ ๒ กอน แถวเถยวข'างขวาม่อหน'าเรอ 

ฅรงไปผงเยองหน่อยหนิง ' เบนสิถาอยู ๒ ขาง พอเรอถ่วงเข'าไปใน 

ช่องน^หน่อยหนิงต่องเลยวกถบอก ด'วยตรงน'นทางเบนขอสอกอยู่ ม 

สิถาเกะกะอยู่ท'งเสองข'าง ถาเรอถ่วงถงไปในช่องน'น ถูกสายนำแรง 

' เถยวไม่ท”น หวเรอจะต่องกระทบหิน หรอถ'านำแรงบดออกช่อง กล”บ 

ห”วเรื้อมาฅรงผงซ'ายแรงนกกคงจะต่องกระทบหิน ต่องเหนิยวร^เรื้อ 

ค่อย ทุ ล่งไป จนออกปากช่องขิเถยวแต'วยงต่องคํ้ง์หวเรื้อให'ฅรงขิจะ 

ต่องถ่องตงไป ควยสิถายงดาดถงไปข'างถ่างอก ในกราวนถิงน่าตดถง 

ค 



5)\) 

มากเ1ถวกจริง แค่ดีตายงไม่ผุดหมดเค็มทิเหมอนอย่างเช่นเ!าเหนแค่ 

ก่อน ตำบากกว่าแก่งค้ารวด ๒ เท่า 01 เท่า ผู้ทิพดว่าแก่งค้ารวดยาก 

กว่าแก่งหตวงน*นเหนจะผิดไป แค่ประค้งค็ทิว่าน'น จะมุ่งเอาอย่างเดยว 

ทิว่าอยูครงหวเลยว 

ลงมากถิงแก่ง 

เรื้อถ่องลงมาไม่ท่นทราบว่าแก่ง - พอเรอเลยว 

ทิแก่งหลวงน 

จิงเหึนว่าตำบาก ' ถารู้ตวแล'วกไม่เ1 

ถิงคงอยโนกลางตำแม่นาตรง ๆ กจริง 
1 9 

ถ่วกไม่เหนจะตำบากค้งใด 

แค่ขนลงกง 

กปลทค่นยาค่ายขนไปจน 

เมั้อ 

ตองระวงอย่เค้มอ จะประมาทไม่ได้ เวลายํ๋าเทิยงตรง ■.รอมาถิงชุก 

ยายญวน มไร่ยาค้บแลเหนอยู่ตามริมนำ ทิเบนดินทิดินค้งบางตำบ'าง 

จนเบนเนินเตก ‘า ค้ณ^านคตายจอมปลวก 

ถิงยอด ดดินทินโแบนค้แดง ๆ วนนเราต้งโจจะดูบ'าน ค้มเดจเจา 

พระยาทิเขาตกนํ้า จิงลงเรื้อเลกค้องแจว ๆ ออกจากเรอใหญ่ 

เวลาเทิยงแล'ว ๓ ถ่วน บ่ายโมง ด กถิงท่าทิท่าน^น^ เบนแพค้ามหลง 

เบีดโถงไม่มฝาหถงหนง ในน'นมบงกาแขวนอยู่อ"นหนง 

เลยม ๓ ใบ เก'าอหวาย ๒ ฅว ปด'วยเค้อหวาย ข'าง 

หน'าม่ฅรงและปะรำค้าหรบอาบนำ ค่อไปข'างใคโเพมปะรำฑิจอดเรื้อบ'าง 

เล็กน'อย ทิแพนโเถมพดเยนค้บายนก ขนทางตะพานไม้หลงแพตามตลิง 

เฉลยงรอบ 

โคมนาม”นบีโต 

ทิค้งนํน มข'นบนไดก่ออิ^ถอปูน ขํนโต ‘ๅ ขนไป ด๘ ข้น ขนไป 

ถงข'างบนเบนทิดินแผวปราบไวเตยน แค่ฅรงน^คูเบนดินค้ง เหมื้อน 

หนงข1แเม่นำ มื้ค'นิไม้ใหญ่ ๆ ร่ม ต'นิไม้ใหญ่นํ้น เห็นเบนค'นิมะม่วง 

มะขามขนุนเบนพน ใด้ต'นิไม้ใหญ่มเก'ายิปูน ๒ อ”นิ เก'าอไม้ทำนอ. 



๑๖๕ 

อยางเกาอเหลกยา0 ยิน ต ค่ยิลงไ!)จากหตํงทิแผ่นดินย้งนํนเบนแอ่ง ‘ๅ 

หรอหวยในน'นมกXงชิไม้‘ไVเญ่ ‘ๅ บกลอมค็นไม้ เบนกรงไก่กรงหนง 

หมูบ่ากรงหนง มฅะพานถมควยดิน เบนทางผ่านลำราง ไปถิงทีดิน 

ย้งขางใน ข้างขางฅะพานน"นบกแสากร2ทู้ มไม้ร'อยเบนร'วฝร”ง เขก่ไป 

จนลิงแผ่นดนทิข้งหน่อยหนิง กลิง ร'วบลิน บกด'วย เข้าไมลิเก่น ถาก ^ 

เหลิยม เข้ยมปลายข้งประมาณ & คํอกเบนรํ้ว์บ'าน กวลิงข้กเข้'นเข้ษ 

ยาวข้ก ๒ เข้น มเรอนฝากระดาน ๓ ห'องเฉลยงรอบ เบนเรอนอย่าง 

ฝรง ฅ้งอยู่เข้มอแนวหลงบ'าน ข'างซ'ายมื้อนอกรํ้วเรื้อน ด มค'นมะม่วง 

กะล่อนใหญ่กำลงออกช่ออยู่ขางนอกประตบ'านค'นหนง ในประคูบ'าน 

เข'าไปในระเนยดเหนมเรอนทำกางยงไม่แล'ว ต'นหนง หลงหนงอยู 

ตรงกลาง เบนฅรมุข & ห'องเฉลยงรอบห'องกถางกว'าง มุมหน'าทยน 

ออกมานน ๒ หอง ท 
0^ 0^ 0^ 

ทานองเคยวกนกบพลบพลา 

เดิมทีราชมุร 

เหมอนก”น 

มื้ 

บนไดอยู่ในมุขหน' 

หรื้อพลบพลาหลงนอก ที!มองกาญจนบรกราวน 

เรื้อนข'าง หลงเบนพนตำอกหล่ง ต ห'าหองเฉลยงรอบ ยงทำไม่แลว 

เรอนหนหน'าไปทางทีข้ใต้ระ; หว่างฅะวนตกเฉยงใต้ ไม่ไต้ 

หโเหน'าลงมาหาลำแม่นำ เพราะลำแม่น่าน*น 

ทรมระเนยดขางหนาเรอบ ม!รงจากทพกกนเลว ๒!รง แค [นวงระ 

เพราะไม่มคนไม้ใหญ่ เบนแต่ค'นไม้พงแรก 

ตรงตะวนออกทเคยว 

เนยคน'นดเบนทีแจงมาก 

ปลูกมาก หลํงเรื้อนพนฅํ๋าออกไป มตนพุทราปลูกเบนแถว ๆ ข้อง 

แถวบ'างข้ามแถวบลิง นลิง'*^ต้ ลิ^ เหนจะเบนพุทราอินเคย มื้รื้ว 



๑๖1) 

กนซอมรอบ ฅ่อออกไปอกหน่อยหนิงเบนส์กนคอกไม้ มดอกบา นไม่ 

รูโรย แฉดเบนเขารอบปถายฅกตงถิงแม่น^าท๎งด้องข้าง แค่ค่ายน'นฅํง 

โกต้เขา เขาข'างเหนอเชิงเขาเกอบจะถิงรว ดเบนเขาไม้โกร๋นคํถาดำ 

บนบานน”นเหน'จ 'เยน เรากตบมาตงเรั่อบ่ายโมงเกื้อบกรง'' พอเรื้อ 

พนเขาฅกมาหนปิยหนง 'เกนกไแขา ทิน*น์เบนทินำ 

เขาขางเหนอเชงเขาเกอบ'จะถงรว ดเบนเขาไม้โกรนคํถาดำ 

ะไม่ 

ฌ’านอยู่โกถ้ 

คนมาก ค่องมกรุยในกตางแม่นาหฉายทบ บ่าย ๒ โมงมาถิงปากแพรก 

เหนเรื้อแตเคนต'ทหารบ่กอยู่มาก เรื้อ'ถ่องตงมาคามตำแม่นำใหญ่ แค่ 

นค่อไปเบนทางใหม่ ยง์ไม่มในเยอแนตน ครงวดใฅ้พระ'สงชมากอย 

ชย”นโต มหาดในแม่น*าใหญ่น เหมอนกนกบทิในแม่น*าน'อย ทิหาด 

ในแม่นำน'ปิย มก'จะมเบนหาดกรวด แตะหาดสีตาบ'าง มค'นฅะไกร้ 

เหนเขา 

3) ^ ข ^ 

ยาวแถ'สุด ๆ 'สายตา ถา'■จะวิงให'ตตอดหาดเห์น'จะอ่อ์นเคมท 

บ'านกำ เขาริมนำอยู่ข'างขวามอ บ่าย ๒ โมงกริง เขากำนทูตกระหมอม 

ได'เ'สด็'จขนไป ท่านร้บ'ส”งว่าไดโ'สด'จแค่กราวยงทรงพระเยาว'อยู่ ทรง 

'จำค'นไม้ทึ่ปากกำได้ ทิบ'านถ'อม'จนมากแค่เหนเรื้อนริมน*าส”ก 4 หล”ง 

เหน'จะเบนไร่ยา แค่คลิง'สูงนกไม่แฉเห็น 

เขาคฺงโคะตม'าฬ่ปิรบ ลิงตรงบ'านกำบ่าย ๓ โมง 4 มพระถงมาชยนโค 

เขาว่าบ'านม่มะตมดนกเรา กเคยได้กินแลว เบน มะคูม อย่าง ไม่ม่ยาง 

กร*นคาวํนนพระยาอาหารกเอามาให้ว่าเบนมะตมบานนเอง ต่อบ'านถา 

ทิแผ่นดินข'างบนเบนทิราบ 
เ^^๗ (1^ 



ด๖0^ 

ตงมาเบนทิไม่มหาคลำนำตรง ฅถิงชนแฅ่ไม่ย้งนกไม่แลเหนต'นไม้โหญ่ 

รมยงเลย 'เหน'จะพงลงนำแย้ยหมด จนเกอบ'จะถิงห'วกรวดจิงม 

หาด ทิหวกรวดนึ้เราได้ว่าไวแต่ก่อน'ว่าเบนทินำตน ล่องแพมาตอง 

ตด4.โมงเกอบ ๓ ย้วนมาถิงบจินม่วงชุม มกระบออยู่ทน”นมาก ม 

เรอประทุนลำใหญ่ 'ทุ เบนเร์อถูกก็าจอดอยู่หลายลำแพไม้ด'วย 

ทิมพบบ่อย ทุ เบนไม้ไผ่บ'างเบนไมโย้าบ'างตลอดลำแม่น*า แฅทบาน 

ม่วงชุมน มย้ำคญอยู่หน่อยหนิง ในนิราย้พระพทชยอดพา ฯ ไดออก 

ชอไว้ 1นระหว่างบานทิท่านไดออกชื้อน'อยทเดยว เพราะในเวลาน'นเหน 

เพไม้ 

จะไม่ใ ครมคน แต่ทิม่วงชุมน จะเบนทิคนอยู่หรื้อจะเบนทิบ่านมชอ 

เย้ยงด'งเดิมมา จิงไดออกชอไว้ในนิราย้ เพราะบำนทิมอยู่เดยวน เบน 

บ่านเกิดขนใหม่ ทุ มาก ' ด'วยแต่ก่อนนบำนยู้เรื้อนคนน'อยนก บำนม่วง 

ชมนเหนจะเบนบำนเก่า จิงได้มในนิราว่า 

ยิงร'อนเร่ารอกำหน”ด . ® ถิงม่วงชุมเหม่อนเมึอเคยประชุมเย็า 

ประหวดถวิล ยามเย้วยเกยเหนเบนอาจินค์ แดดินถิงเนอนฤมถมาลย์ 

ต่อมาถิงบำนย้กพมคนนํงอยู่บนผงมาก มไร่กล'วยเบนดงไป 

วดน์นเหนการเปรยญอยูริมนำ พระมานงชยำโตตามทางทิมาวำน ต'น 

ไม้ใหญ่ เหนมค'นมะม่วงมาก แต่ค'นโฅ นกเหนจะ เบนมะม่วง กะล่อน 

ทิ 

’ ห เถ I 

ะเม[ค นากลวจ 
4” ^ ^ 

ร กำลำออกช่อเตม ทุ ค'นทุกค'น อยู่ขำงจะมากเกินไป 

จะติดเย้ยมาก ถงบำนย้โหละ 4โมง5๐ บานนกตายเบ่นเม่องคํรื้ย้วํย้ด 

ไปทเดยว ด'วยควพระย้รย้วย้ดและหลวงปถด กมาคำอยู่ทิย้โหละ 



๑\ว๘ 

ไม่ได้ขนไปคํงอยู่ทิเมื้องรย้วด้ด ทหวบานข็างเหนื้อมวค คนไม่โค ๆ 

มาก พนตานวดหมดจคค ต่อวดไปเย์นท่าแลํ้ว'จงถิงบาน มบานเรอน 

ต้งอยู่คามริมแม่นาหตาย9บหล”งเรื้อน ฅโเไม่น"นมคามขรรมเนยมมะพร'าว 

มะม่วงมะขามเบนคไเ เขาปลกพลบพถาไว้ทิหาดริมน^ มกรงใหญ่ 

คํงไว'กรงหนง ให้ไปด ว่ากวาง แค่เราไม่ได้แวะทพลบพถา ต่อมากม 

บานอ่กหย่อม อยู่ในเขฅย้โหละนนเอง เราลงเรื้อลำบนเลกจะมาลง 

เรอแหวด แต่เรื้อแหวดไปไกลนก พายขํ้นไปไม่ใกร่จะถง ยิงพายขน 

ไป ทหารกยิงเร่งพายหนขนไป ท่บานวงขนายมค'นกถ'วยมาก ต่อไป 

บ'านใหม่มเรื้อน่หลายหถ”ง แล'วถิงบ'านโคกกลออมต่อไปกถิงลำรอง 

ทิบ'านเหล่านมคนกล'วยเบนดงโค ๆ ท'งน"น ถิงพลบพถาลำรอง ๘ มินิฅ 

จะกำ ทิลำรองนเบนทิต่อเขฅแดนเม่องกาญจนบุรกบราชบุร 

ลำรองน^อยู่ขางยงขวามื้อ ขาลงมาฅรงพลบพลาขาม วนนได้ทราบ 

ข่าวร'ายอย่างหนง ว่าอ'ายพวกตองซู่ประมาณ ๓0 คน เข'ามาปล'นบานจน 

ทเมื้องกาญจนบุร ฆ่าคนเดกผู้ใหญ่คายถิง '0 คน เจบลำบากกหลาย 

กน ปถ'นนมีใช่เวลากลางคนเล่นกนในเวลาเยนทเดยว ก่อนเรามาถิง 

เมื้องกาญจนบุร วนหนง ท"งกำลงคนมาก ๆ คามจบไม่ได้ 

ปรกษากุณ'สุรวงคํ ใหพระร'สว'สดกบพระอร่ามคิรรกษรบคามต่อไป 

มาเกิด เหคุว”นนขน เพิมความ เจบใจ และใหเหน ความชว ของตองซู่ ขนอก 

เห็่นจะเบนอ'ายพวกเดยวกนก”บทิปล่นทิเมองสุพรรณ 

เมื้อเวลาอยู่ในบ”งค”บพม่ากเบนคํตรูกบเราท่งนายแสะบ่าว จนกนแถบ 

คลอง 

วนนได้ 

อายคน'จำพวกน 



(3) เ) 

กาญจนบุรแถะราชบุรนไม่!ด้คํ้งฏยู่ฅิดเตย คร^มาบคนเบนขำอิงกฤษ ๆ' 

กเบนไมฅรดอยู่กบกรุงเทพ อ .แต่อ'ายขขำไม่สนโกงไม่ย้นคุมเหงเตย 

เมื้อไร 

นเม 

เห็นว่าลำบากกว่าท 

ถาเบนดงแต่ก่อนแขํว อายพวกนเหยยบมาโนแผ่นดินเรา! 

จะไม่มห”วเบนแน่ แต่บดนจะ เบนไปไม่ได เพราะนายเขาเบ' 

อยูกบเราพูดกนได้ ถาจะว่าโดยไวหารแถว 

กกง 

ฅรกน 

จบฆ่าเสยอย่างแต่ก่อน ถาทำอย่างเช่นแต่ก่อนจะง่ายกว่าทิพองหมาบา 

วโเนมากตางทางพบพระยาอาหารกลบขนมาได้ 

พอิบพถาพายายม่วง 
ด^(ส่ 

^ มาดาย 

แถวมาหาท 
^ /ด๒^ 

รบแขกร”บข่าวมากฅาอาล ^ ^ 

พระพิเทสานฅระพานิช อุกส่าหาามเอาของ■มาให้ แกได้ไปหาทิพระ 

ป^มเจดยกราวหนงแถา ‘า กถบไปบานเสยคราวหนิง 

มากราวน เรื้อเดินราชการกรงเทพ จ กมาดิง 

แถวจิงตามขน 

ได้รบข่าวหลายทาง 

^ ^ แตะคุณสุรวงส 

.... .ข่าวเมื้องเขมรมาโหาดาย 

พระสรื้สว”สดเอาของมาให้' มกวางควผูทิเราได้ให้ไปดทิหนาบานสโถหะ 

ก”บนกยงแตะสตวอึ้น ๆ อก กวางนาเรามฅวเมยกาหนิงแตา กราว 

เรอเดนราชการกรุงเทพ จ กมาถง 

ทาข่าวกรุงเทพ ”1 จากพระอินทรเทพ 

เอาหนาสื้อพระนรินทรื้ ^ มาให็ าดาย 

(97 เ^(ส่. 

!ธป็(5^. 

(57 ๓๐. 

ม่วง ภรรยาพระยาอาหารบริรกษ (ทิน) 

กาอาล กอ พระพิเทสานกระพานิช (ชลิบอาล) 

พระอินทรเทพ (ทบ) 

พระยาเทพประชุน (งไน) 

เธ] เฐปี 
\ 

®7 ๓ (57. 



๑(3^0 

/ 

^ 1(1 IX •1-^' 2-' 

เฅวผ ^ ให้ถ่วงหนิาไปคอยอยู่โพขาราม จะให้ไปเยอข้ฅาฟ อนิง 

เรอเราเดินวนน คํ้งแฅ่ก'ถอนโดมาถงสำรองประมาณ ^ ชํวโมง 

ทิหยุดทิรอบาง แค่นำแควใหญ่นไหถอ่อน ไม่แรงเหมอนข็างบน 

หก 

วนนเรายง ย้งเกฅดวนแรกถ่องเรวนก แถะค่อยชา ลงมาทุกฑ 

จะไม่ว่าถิงพลโเพลาก่อน ดโว์ยความมากอยู่แลโ] แค่พลบพถานโเหนหน'า 

ทิค้ใฅ้กบระหว่างทิคตะวนตกเนิยงใค้ เทอมอเมฅเฅอร ๘'ฐ 
?0) 

ร้อโมง เวลาเชานเทอมอเมคเฅอรตดตง 

มหิงามคถ'าย 

วน ๘ จ ๓ กา ออกเรอ เมง 

ไปไดเบน ๘^ พอออกเรื้อพ'นพลบพถามาหน่อยหนิ้ง มทงามคตาย 'า 

ในแม่นำนอยแห่งหนง เพราะมเกาะกลางนำหตายเกาะ มค'นฅะไคร้ 

นำขนเขยวเฅมท'งเกาะย้ถ่บกนอยู่ เรื้อไปในระหว่างกลางเกาะท'งปวงนํน 
^ ^ ^ I I I 1 0^ -เ- ? 

พอเรอถิงวดท่าฅะคร'อ แค่มิใช่ท่าฅะครอแม่นำนอย เบนท่าคะคร'อ 

วดหิผ่านลงมา 

บ'าง 

ริมร่องนำหิเรื้อเรา 

แม่นำใหญ่ พระตงมาชยนโค แค่ไม่ใช่แค่วดท่าฅะครอวดเคยว ทุก'ๆ 

คงจะมแพหรื้อโรงปถูกบนหาดทรายบ'าง ในนำคน 'า 

พระตงมาคอยชยนโคทุกแห่ง หิบ'านท่าฅะกร'อมผู้หญิง ^ คน 

เบนคนแก่ ๆ ท^น'น ลงมายนอยู่ในกลางแม่นำ 

ผ่านไป น^ท่วมเพยงอก มกระจาดทุนหวทุกคน เราให'คนไปถามว่า 

มายึ้นทำไม บอกว่าหยากเหนพระเจาปราสาททอง แก่แฉวกถวจะคาย 

เสยจะไม่ไดิท่นเห็๋นอก ของหิในกระจาดนโเถวาย เราให้รบของมา 

เห็่นม๓แตะแตงบางเถ่กก่ออ แจกเงินให'ยกขนทุนหว หิไครยงไม่ได้ 

ทุนหโ]กึเคื้อนกงิเให้ทุนหวดดเนิอดใสบาอ เริอมาพนนนถิงบาน?*!ริษะพง 



ดต่!ด 

เรอนใหญ่มตินมะ;พร็าวมาก 

มบานเรอนราย ฯ ทิตรงท่าพนนมทำเนยบ 

ถิงท่าเรอพระ 

เหนจะ 

กมคนแก่เอาของมาให้ธก ถิงแเ^นตอสามโมงคริง มาอก ต& มินฅ 

ถงท่าสรางมบ็านหมู่หนง 

แท่นพอ 4 โมง 

เบ่นทำเนยบกุณสง-กงส เมอยำเทิยงมาถิงบานพงฅิก มโรงหบอยูหมู ด 

เหนโรงยอดแหถม ๓ โร■ง มํ่โรงใหญ่ ‘า สำหรไเกนอยู่[ แถะเรอนบทิง 

ประมาณ ตด หถง ด๒ หถง ใฅ'ถงมาอกหน่อยหนง กมโรงหบอก 

โรง ด มโรงยอดแหถมอยู่ ๒ โรง มโรงกนอยู่บทิงกก่าย ๆ กไเทก่อน 

โรงหบท*ง์ ๒ โรงนค้งอย่ผงขางขวามอขาถงมา ว่าเบน 
I ’^ 

แต่นอยกวานน 
ข 

โรงของหมืนสาสนา'' โรงหนิ้ง ออยทิหบนนใช้ออยแดง ปถกใน 

แขวงราชบุรนว่ามต*งแต่พงคิกไปจน่ถิงอ่างทอง ใหนายรองพถพนพ 

ไปด' ได้อไเยแถะนคิตาถตงมาให้ดู แค่เขาไม่ใคร่จะบอกการทิทำให้พ^3 

นำฅาตเหนจะสู้นกรไชยสรํ่ไม'ได้ 

มาตามทางพบกระบอถงนำบ่อย ๆ ถิงพถบพถาประทบรอนบางพง บ่าย 

โมง ^10 มินิฅ แวะจอดเรอเขคิไปในปะรำ พตบพตานพระภํกดึ้ดิน 

^ 0| 1 ๘ I 

อ'อยทิเอามานน เมเหนกอยจะหวานนก 

แดน มาทำ ทิสำรองน*น์พระยกกระบฅร '''^” 

กล'าย บุ กนเบนแต่ถดทิขางใน ๒ หลงน'นเบนปะรำ 

เบ็ดสำหรบฅกปถา เราหยุดอาบนำแถะแจกกล'วยอ'อยย็พาย ชใาโม. 

ญ่ย์นด้ทำ ท่วงทํบ็ 

มกรงทิอาบนำแถะ 

ฟิ ๓!อี]. 

(ฬเอี]๓ 

®) ๓ 

หมั้นส่าสนา กำกบจนเขารต 

พระภกดดินแดน 

พระยกกระบฅร 



I 

๑(^)^ 

;แตเหนมบนผงเถย เขาว่ามโนเฃ๎าใป ฑิริมนำเบนไร่อธย!ร 

ตุ ตรงแถะออกเรอต่อมา ■วนนมตมพํดแรงมาตรงหน'าเรอ ต'งแต่ประ 

ทบร่อนนไปจนเกื้อบถงโพชา1■าม ค'งแต่นไปต'นไม้ใหญ่ยิงน'อยนกเขา 

ไม่ใกร่จะ 

แตงต่าง ๆ ตถอดทิตรงว”ดปถํกแรดนำมเหนม่แพไม'มาจอดอยู่มาก 

หตงแพกรกคงแดงไปทงนน ถามเขาว่าเอามาจากไหน เขาว่าครกนม 

ทิเกาะจิกแขวงเมองราชบุรนเองเบนทิมไม้ใหญ่มาก 

ราษฏรตดไมแดงมาทำกรกขายอยู่นำนานมาแถว ถ'าแพไม้ถ่องมาถิงนน 

บน 

ทิทำอย่แห่งหนง 

มบ'านอยู่ ๒ หมู่ 

บนฅติงเหึน 

กมกจะร”บกรกมาดวย กิงบ'านบางยางเกอบ 4 โมง 

ใหญ่ ๆ มเรอนมากทิบ'านโรงหบมเรอนฝากระดานหมู่ 

กตวยเขยว ‘ๅ กองอยู่หตายกองค้ง ฑในตำนำนมกต'วยมากนก ทิขาย 

พึด ๆ ไปกมาก เหตอขายตากแห'งขาย จนขนชึ้อเบี้นกต'วยตากเมื้อง 

ราชบุร ทิบ'านโบงมโรงบ่อนกำลงมหุ่นจนอยู่ แต'วมโรงจนอยู่เบี้นแถว 

ยาว ๆ ต่อไปกโรงหบทำน^ตาตอกโรง ด ย้ามโมงกริงกิงบานเบิกไพร 

มเกาะอยูกตางนา ผงข'างซ'ายมอค'นไม'หนา เบี้นต'นมะม่วงค'นขนน 

เมื้อมากราวก่อนเรามา ข'างทำยเกาะริมผงข'างขวามอ!^าลเจ'าเบิกไพร 

ไม่ไดโเวะ เบี้นแต่ถ่งชูปเทยนขนไปบุชา กราวนฅํงใจว่าจะแวะขนไป 

กำน”บ และไปดดวยเบี้นทิเ^กดิติทข กนนบถอ ' เมอเราขนบกน^ ๓ 

แลวม(^าตเก่าฝากระดานหตง ต•อยู่ขางหน'ามุงจาก 

ม่ค'นก”ดก'าวเลอยขนเกาะค'นไม้ใหญ่ 

โมง ^0 มินิฅ 

เบี้นเซิงอยู่บนคำถ 

เรื้อนจนฝากระดานหถงกามุงกระเมอง เอ หลงแฝด มโร 

ขางหลงม 

งผู้ร”กษาติดก”น 



๑๓ 

อยูขางค้า'ถมจนรกษาฏยู ^ (ๆน ทิฅาม'ถานค้าตนโ; มฅโ;มะหลโ]ใหญ่ ๆ 

หตายตน ไก่เดินไข'าไปทํงค้าต ขนไปไข่ไก่บนค้าตใหม่ 'า ก่ม โปรย 

ขาวย้ารให้กินเขามากินใกฎ้ทเดยก บชาแลวกตบตงเรอ 4. โมงกริง 

ออกเรอมาอกหน่อยหนง เห็นผายกองอยู่ริมตถิง เขาว่าแถบนเบน 

ไร่ผายมาก กราวทิตกก่ามารโ ผ่านวโเโพมาบ่าย & โมง ทิกุงพยอม 

มคนงิวริมผงทเคยว ต่อมาถงวโ! ฅาถมโพง นำเหมอน อย่าง โรงเหตโ 

เขาว่าทินนป'ลูกพถูทงวด ค้งแต่นไปเบนบโนมอญทํง'สองฟากนำ พระ 

ทิมาชยนโฅริมนำ กสวดมอญตถอดมา มใทยกโ;บโงเลกนอย วด 

นกรชุมเบนวดใหญ่ บโนก็มเรึ้อนย่ากระดานหลายหลง ตงอยู่ริมหาด 

ฑ้ง ๒ ฟากนำหลายสิบหลง คํ้งแต่นมาดูบโนกนถิขนมากกว่าแต่ก่อน 

เหมอนอย่างเช่นทิ เรอนย่ากระดานก็มชุม แต่มกจะปลูกขวางแม่นำ 

ปากเกรด เหนจะเบนธรรมเนยมพวกมอญใช่อย่างนโ; ทินิเราไดิรบ 

หน่ง'สอท่านกลาง ๒ ฉบโ] กนทิถอนํนพาเดินบกมา หมายว่าจะให้เรว 

ถงดโนโ;หนํงสิอออกจากกรงเทพ ว ถิง ฟ่ วนแถวจิงได้‘ ถดวด 

สรโ]ยพ้ามาหน่อยหนิงดิงบ่ากกถองประกฅ ' ดกกวโงอยู่แต่ปากกตองเขิน 

นโ. เขาว่านโขโงในม มาดิงนินาฬิกาเรายำกำกริงแถโ ตโแต่บางเถา 

มามกองไฟริมนำทโสองฟาก จนตลอดดิงบานโพชาราม กว่า \ะ)0 กอง 

ทตรงนโแรอเราเดิน เหวิยงร่องไป หน่อยหนิง ติดทราย คนตอง ตงเข่น 

ตรงหนโวดคงกา เบนวดทิพระครูราม่ญญาธิบด^ อยู่ ปลูกโรง 

ต๓&. พระกรูราม”ญ่ญาขิบด พระครูเจโกณะผ่ายมอญ 



ชิงมาในก'ถางแม่นำ เบน'สามร๎านฅิดก"น ทิฅร■งกถางน'น มกรงกวาง 

กรงหนิง 'สองขางยกภุเขาแขวนโคม ฅํ้ง'จานถกไมไเกใบไม้ มพิณ 

พาทยมอญฅอยูหถง 1รงนน'สารบหนง พระสงข]ถงเรอมากอยสวดชยน เฅ 

เวถานมดเกอบ'จะ ไม่เหนอะไรทเดยว ตองใหม้)นถง เรื้อเ'ถึกไปดจิงได้ 

กวามถะเอยด 

ม้ด 

นาฬิกาเราเบอนมากหนกเข'าทุกทเกอบท่ม ต แถวจิงได้ 

มาถิงวดไทรวดม่วงตรง!'ณัข'าม มโกมแขวนทิพระสงฆมาสวดทํง 

10) 0!^ 

ทม ด 

ถงพลบพถาบา 
ด๓0ว1 \ ^ 

นโพ (■ชาราม 

ใ^, 
พระอนทรเทพ ทงขาว 

แค่วดม่วงโกมน'อยกว่าวดไทร 

หถวงสีงหฬ ^ พาพระยกกระบฅร ^ ^ เมองตากมาหา 

ด'วย พระสรชรรมสาสน^ ก็ถอหนงสั๋อท่านกรมท่ามา เรอเมถ 

มาได้รบหนงสอพระยาราชรองเมอง ^ ^ 

โนกรุงแถะหวเมอง ตองอ่านหนงสอมาก เขยนหนงสอตอบท่านกถาง 

แถะให'พระยามหามนตรื้ช่วยตอบพระอินทรเทพ พระยาราชรองเม้ยง 

แค่พระสรื้ชรรมสาสนน*น ขอผดไปไว'ตอบทิราชบุร พระชถขารพา 

จนนายอำเภอแถะเก'าแกเอาของมาให้ เมอถิงพถ”บพถากุณ'สุรวงสมา 

ร”บทุกพลบพตา ทินิพบพระยำพิไชยชาญฤทช พระยาราชบร 
0 ^ 

ด๓'ะ). พระอุดรพิสดาร (สิญฌู) 

ด๓๘. พระยกกระบ”ฅรเมั่องตาก 

ต๓๘. พระยาอรรกราช (สวาด) 

ด๓๘. พระยาอินทราชิบดสหราชรองเม้อง (เนยม) 

๑6.0. พระยาภกดนฤบดินทรื้ (กุง) ผู้ว่าราชการเม้องราชบุรื้ 



แตะก!มการอน ดาย พถบพถานเบนของพ!ะยาราชบุ!ทำ หนหนา 

ฅรงฅะวนฅก พถ็บพถาทิทำรองแสะทิโพชา!ามนทำเหมอนกนทเคยว 

แค่กราวนตํงอยูในนำ 

ไมมแคร่ชานหนาเหมอนพส!]พถาในแม่'เภน'อย ด0ยทินิแม่นำกว"างและ 

ทวงทกเหมอนแค่ก่อนเบนเสๅมหส“^เXยง ‘า กโเ 
ห,'^ ’ ^ ต 

ทำ ฝาโถงไม่เบนทินอน เบนแค่ทิพํก พถบพตาท'ง ๓ หลงสามหอง 

เฉถยงรอบเก่ากน ในระหว่างพลบพถาต่อพลโ]ขถาชกปะรำมฅะพาน 

กงกน ระยะตะ ต& วา ข็างในตะ'พ่านเบนทินำตนเล่นนำได้ ในระหว่าง 

พลโ]พลาค่อพลบพลาค่ป็ก่นนำไหถเชีย0 มึ้แกร่ทิลำหรบเราอาบนำ แตะ 

แคร่สูงเสมอปากเรอเบนทิเราจอดเรื้อทํว่ย 

โคมแขวนดกว่าแค่ก่อน ด้วยเบนทางใกล้มา 

วโเส ว ๓ กำ •สายแถวเราจะขนไปดูบนฅตาด ดวยกราวก่อนน 

มากไม่ได้ขนเพราะฝนตก ออกมาถิงหลงพลบพตา , พบพระกรูรามญ- 

ญาชิบด กบราษฏรหญิงชายหตายรโ)ย มของมาใหโ]นถะเลกละนโ]ย 

พลโ]พลาเหล่านมม่านราว 

แค่พระกรูน^พากวางทิข งกรงไว้ในกลางนำมาดวย เบนกวางหนุ่มมเขา 

กิงเดยวเลยงไวเชือง มพรวนผูกกอแตะดายกาดเขาดโย หยุด'พูดกน 

หน่อยหนงแลโ ขนเสลิยงไปตามหาดกวางประมาณ ๓ เสโแพ่ษ ถง 

ตลิงขนบนฅลิงสงไปหน่อยหนิง มเรอนสองฟากเบนตลาด ฟากขาง 

ริมน่านโแบนเรอนฅำ ๆ เหมอนเรอนแพ ปลกริมฅลิงทเดยว ขางในก 

เบนเรื้อนฅตาดอกแถวหนิง ฝากระดานมากกว่าทิเบนฝาจาก ไปตาม 

ทางขโงขวามื้อประมาณ ๘ น ^ มรานขายของค่าง ‘ยุ รโน 



เหตารานไซ่ห้ทิโกนผม 
* 

แตะขายของเกรื้องใช๎ย้อฺยมร่มรองเท๎าเบนต็น 

มสาคูแตะขนมถวยฅาไถทํงเถกท"งใหญ่เบน 

พ็นไปจากทางทิจะตงมาหาด 

สกหน่อยหนิง เตยวข'างขวามั่อมโรงคเหตก 

มกำแพงต'อมรอบ 

ขนมมขายมากหตายอยาง 

อย่างมากไปจนฅตอดถนนแต'' 

แต'วกึถงว”ดโพขาราม 

เข'าไปในน'นมคำตาคู่หนิง แต'วไปกงการเปรยญ 

พระสงฆน์งอยู่ทิน”น เราหยุดพูดหน่อยหนงแตะให้เงิน & ตำลิง สำหรบ 

เลยงพระสงฆ ออกจากคำตาน^เข'าไปดในโบสก มพระระเบยงต'อม 

รอบ โบสกน่น & ห'องมมขหน'าหตง พระพุทขรปรงรง ฅามขรรม 

เนยมวดบ^นนอก มพระเจดย์ใหญ่องกหนิง พระปรางกํองกหนิง 

หถงโบสถ์ กลบจากวดโพขารามมาทางเดิม 

ทิตลาดโพขารามนึ้ดมของขายพร'อมทุกอย่าง ผู้กนกดแน่นหนามาก ร'าน 

คูกริกกรนก'ง่าเมองกาญจนบุรอก เ เพราะทิโพขาราม 

ข'างหถงฅตาดไปลิงเขคป^มเจดยเบนทำงสินก*าบนบกตกตงมาทางน 

มาก จงเบนบานใหญ่ท่าก'าขาย วนนพบพระกรป^มเจดยทิตตาด ย”ง 

ไม่ได'กล”บไปวด ทิพถ”บพตาสำรองแตะโพชาราม เหล่านมกระดาน 

พระเจดยเถกองกหนิงอย่ข'าง 

จนมหตายแหง 

น 

ใช้บ'าง เพราะเรื้อนโรงใช้ปพินกระดานพอหยิบยมได้ 

พล”บพตาบ'านโพขารามเทิยงกริงค่อน"นมาลิงวดบ'านใหม่ 

ออกเรอจาก 

ชรรมเสนา ( 

เารามเทิยงกริงค่อนนมาลิงวดบ'านใหม่ เห็นพระกร 

^ กบ ^านาแตะ พระสงฆ มาดวย กนลงมา น”งชยนโฅทิโรง 
4 ๆ.. เ^'=‘ เ^;/! 

ในนำ ว”คนคูเบนวดใหญ่ม่กฎิและคำตาหลายหล”ง ค่อนไปวดลิขน 

ด4ต. พระกรชรรมเสนา 



๑ฟ่ 

ถิงบานเจ๎ากุณคำหนํกใหม่ ’ ^ ทิเหน็อเจ็่คเย้มฺยนหน่อยหนิง 

กว่าแค่ก่อนมาก วดปราค้าทวดบางแชยงไม่ไกตกนนก บ่ายโมงเคํษ 

^ เหน 

มฅิกใหญ่หถงหนง หน'าบ^นกว่างประมาณ ๓ เว่น เหนพระยาวงษา 

ภ่สิฅ^ ^ ลงมายั่นอย่ทิหาดทราย แค่ห่างกนกบเรอเรามากนถะฟาก 

จิงให้เรอเถกไปมาถามถิงการทิมาอยู่ว่ามกวามย้บาย หากินควยทำนา 

และแถกว่าวได้เว่าไปในกรุง แค่รบเบยหวดและถอน^ วดเจด 

เย้มยน ลานวดกวางใหญ่ค่นไม้ร่มดงามนก เรอถกกพอดอาฟยอยู่ 

ทินมาก บ'านเจ็ดเย้มยนนเบนทิชอบของนกเถงกลอน, พอใจจะหยาก 

ไหว'วานใหไย้มยนมาจดแทบทุกฉบบ ในนิราฟพระพุทขยอดพากว่าถิง 

เจดเย้มยนนเหม้อนกโเ 

® กงทำราบเหม้อนหนงทาบทรวงถวิล ยิงโดยดินโหยหวน 

ครวญกระย้ถยั่ ดวยได'ทุกฺขฉกใจมาหถายวน จนบรรถเจ็ดเย้มยนคำบล 

มา ถำลำจะใคร่เร่ยกเย้ม้ยนหมาย มารายทุกขทิทุกขถิงกะนิงหา จิง 

ร่บเร่งนาเวย้กรรลลา พอทิวากรเยองจวนย้ายณห 

บ่าย ๓ โมงเร่อมาครงคลองบางถถวย 

ย้องร'อย บางถิทิเราได้ว่าไวแถว ว่าเบนทินำฅนมาก [นแขวงเมอง 

แค่ดแม่นำกว่างใหญ่กว่าทุกแห่งถมพดแรงดวย มาถิงคลอง 

บางกลวยนค่อกนกบบาง 

ราชบุร 

ด4.1ฒ. เจ'าทุณคำหนกใหม่ 

ต(1๓. พระยาวงษาภย้ฅ (เมก) 

[&ปิ ๓ 



©01)๘ 

เราเคยมาขกอยู่แฅ่ก่อนเๆโาว 

เห็นหน๎าบ็านลง 

บางข้องรอย ทิบ^นข้มเดจเจ๎าพระยา 

หนิงแลว ทิปากคถองเบนหาด มร่องเฉพาะเข็าไป 

เขยินอิ^ แปลกกว่าแต่ก่อน แต่เรื้อนแพริมน^นนยงคงยิยูฅามเดม 

ข'างบนจะมติกรามอย่างไรไม่เกยเหน บ่าย ๓ โมงถงบ'านเฅาปูนเบนทิ 

เผาปูนทำการโนครากน โช้ติถาเขางูและเขาใกล้ นำ มปูนและติถา 

กองอยูมาก ฅรงฟากขางซายม่อมกลองถดคณข้รกงติขด ไปออก - 
1^ .ะ ,'' ^ ^ 

คำถาห'าหองบางนกแขวก เบนทางถดใกล้ขนมากแต่ใช้ไดฤดูเดยวหน'า 

นำ หนานกถองเขนพนนำ เพราะฤดูนำเรอเดินก"งแต่ปากกถองบางนกแขวก 
2-^ ^ ? แ 0 0,, , ^ 

ทวนนำขนมาถิง เย กน จิงจะถิงเมธงราชบุร ถามาทางคถองถดน!อ 

ชวโมง ๓ ธวโมง กมาถิงได้ หน'านำเรื้อถุกก'าเดินทางนมาก ต่อมากรง 

ดิใหญ่ ^ 

ร เหนจะกามชื้ออมรินทรฦๅไชย แต่ไม่มใกรเริยก 

วดฅาถเบนวํ เจ'าพระยาวงคำข้รคํกด ^ ^ ข้ร'างเจ'าของให้ 

ชอว่าวดอโเรินทร 

คูเบนวดใหญ่โกมาก ทำเรยบร'อยกถ'าย 'ๅ วดในกรุงเทพ อ ต่อนํ้น 

มากถิงเมองราชบุรทิบ'านโรงช'างมบานผู้เรอนกนมากนก ผงข'างซ'าย 

มึ้อกมเรื้อน เหมื้อนกน ต่อมา ถง บานถมเดจ เจ'าพระยาพบ กุณหญิง 

ร'ณ*'*’^^อยู่ในเรอหน'าแพ ต่อมากุณพลอย, พร'อม, หยาด, - เรื้อ 

•มาจอดทิแพประมาณ (1โมง พบถมเดจเจ'าพระยาอมถูกหญิงเถก*อยู่ 

ด44. เจาพระยาวงคำถรคํกด (แข้ง) 

*)44. ท่านผู้หญิงพญิ ภรรยาถมเดจเจ'าพระยาบรมมหาคํรื้ถุริยวงคํ 

พระเจ'าพินางเขอ พระองคเจาบณๆารวรรณวโรภาคํ 
* 



บนแพ ผูทิมาคอยรบ มึ้คุณย้รวงค้ พระยาอภโ!รณฤทร พระยาประภา 

พระเย้จจา แถะยอน มากด^ยกน เรารโ!ถ่กเตกมาย้งให้แม่ แลจ 

พูดอยูกบย้มเดจเจโพระยาหน่อยหนง เข็ามาดแพข็างใน พบเลก/ ^ ^ 

ภรรยาพระย้นทรา แต่เราไม่ได้เดินไปดฅถอดทง ๓ แพ เม่นเบนแพ 

ยาว ๆ ย้ามหลง กโ!ฝาเพยมย้กดกตางเบนทินอน ทำหมดจดเรยบรอย 

ด แต่แพทิเราขนนน ย้โ!ก'^าทง ๓ แพ เบนแต่แพทางขน แลโขน 

ตามอฒจนทรเขั้อน ทิหนโก่ายหลวงเก่าริมเขั้อนนโเมรโใบไม้ แตะชุม 

ประคูบกขงขาว ชุ แดง ชุ ตลอด พบพระองก์ย้งหนาท*' ^ แตะ 

ใคร ชุ เบนอนมากนบชอไม่ก่วน ขนรถมากบ’ท่านเล็ก แตะกรมนเรย้ 

ขนไปตามทางเขาย้ฅนารถ ทางนโเว่า '0'^ เย้โ!ถิงเขิงเขา ตงจากรถ 

ขํ้นมโไปตามทางขนทางหลโพระทินโ เดินดูพระทินโกบย้มเดจเจโพระ 

ยารอบไป แถโมานโทิพระย้งฆ็ย้วดมนฅ์ ทินิมนตพระย้งฆมาย้วดมนต์ 

น มิใช่เบนการเฉลิมพระทินโทเดยว แต่เราเหนว่าคงจะมาถิงในเดั่อน ๓ 

เบนแน่ จงนิมนต์พระมาย้วดมนคเย้ยให้เบนฤกษ กพอถกกโ!วโ!ทิขํ้น 

น เบนวโ!พระอาทิตย์ยกตองเบนฤกษย้นกขตตโย้มงคลง เบนฤกษ์พระ 

แตะจะได้คโ)งกบยย้มิงปทเย้กปเปติดวย ใน แวตาทเราขนน่น เบน 

เวลาฤกษดิเหม่อนกโ! พระทิย้วดมนคนโ!นิมนฅมาแต่กรงเทพ จ มาก 

เล็ก ภรรยาพระยา(1รย้รราช (หน) 

ห4ฟ่. พระวรวงคํเขอ พระองคเจาย้งหนาทราชดูรงคฤทข 



๑๘0 

มพระเทพโมถ*' \เสะพระโพชิวง^*'*'^'^^เบนผู้ใหญ่ พระหวเมื้อง 

มพระวินยมุน พระกรว”คสฅนารถ^'^^'"^ปริวฅร พระครูชรรมเสนา 

พระกรูราม”ญ่ญาชิบด ‘ ทงกรุงเทพ ค ห”วเมื้องรวม ๒0 รูป ถวายไฅร 

แลวสวดมนฅทิท'องพระโรง ด& รูป สวดในทิ ^ รูป ได้ร”บหนงสื้อ 

ท่านกลางจากกุณสุรวงบ”บ ต นายสนอง*' ' *'^ ฉบบ ต กบคุณ 

สรวงสนำบอก พระอมรวิไสยสรเดช^*'^'มาให'ดูด'วย พระยาจ่า 

แสน *- ^ นำบอกพระยาเทพประชุน ^ออกมา แค่วนนยงไม'ได้ 

อ่าน อนิงเมอมาถิงฅนเขาวนน พระยาเพชรบุร ^ ^ กบพระยา 

โชฏิกมากอยรบอยูดวย กรํงนพฺระยาโชฎิกฅายทหนิงแลว ทำไมจิงมา 

ร”ท่ได้ท่ไม่รู้ มคนฅายหลายกน แค่แรกทเด้ยวถั่อว่าพระยามหามนฅร 

ตายทิพระแท่น เอาสพถงมาทางท่าเรื้อ แล'วทหล”งพระยาสรสรราช 

ตาย พระยาโชฎิกตาย คุณสุรวงค้ฅาย ชํงหม”นคายกนเสยจริง แค่ 

ด4๘. พระพรหมมุน (เหมื้อน) 

ด4๘. สมเดจพระพุทปึโฆษาจารย (แสง) 

ฟิ&ว. พระกรูสถคุณชราจารย์ (นิล, สิกแถว) 

ด&ต. นายเสถยรรกษา 

ด&๒. เจาพระยาสุรวงสวฒนสกด (โต) 

ด&๓. พระยาจ่าแสนชิบด (ขลิบ) 

ค&4. เจ'าพระยารตนาชิเบส (พุ่ม) 

ด&&. เจ'าพระยาสุรพนชพิสุทช (เทส) 
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เขาเล่าว่า 

'จนดิกจิงไดโๆฑทินธน ไว้ใจว่ 

ทลบเบนได้ทาน*น ไม่รว้าเขาได้ไ!เจากไหน ดิงไปลื้อกนดงน*น เขยน*' ^ 

เลากามผูไปเยิยมค้พ จนไดเจอฅวพ!ะยาโชฏิกนาอยูเอง 

มผูนาบอกว่าควได้เหนพ^ะยๅไฐฐิหกีนขาวฅม่ ๒ ช็อนกชก ในเมอขณะ 

ชกนํนเขาได้เหนเอง กำวํนน'สมเดี่จก!มพ!ะขนมาหา ป!กษาควยเ!อง 

จะออกแขกเมอง และไดว้แาท่านดพ!ะทิน์งจนทา วนนเหนอยดวยมชุ!ะ 

ต'องทำหนา'สอฅอบโต้ไปก!งเทพ ๆ 

ต่อไปขางหนา เยอแนลกงจะไม่ม่ความอะไ! ด'วยจะนอนอยู่กบทิเ'สยมาก 

วน ๒ ท ๓ กำ วนนเถยงพ!ะแล'วได้!บหนง'สอท่านกถางอก ต่อ 

ไปกมแต่คนมาหา เหนไม่ฅ'องกา!ทิจะพ!!ณนาในเยอแนถ [หยดยาว 

เวลาเยนถงไปเชิงเขา พบสมเดึจเจาพ!ะยา และคุณ'สุ!วงสมาคอยอยู่ 

ทินน สมเดจเจาพ!ะยาได้ขนมาบนเขา เมื้อเวลาเชานเวลาหนิงแถว 

กา!ซงท่าน!บ!ป'งก!าวน เบนกา!เฅมใจทำเอาใจใ'ส่จ!ง ‘า ทาไป 

ทุกสิงทุกอย่าง ท้ากา!พ!ะทินาบนเขา ก็ได้ทำโดยดเบนทิอยู่'สบายมาก 

ไม่มสิงใคทิจะให้ท่านเบน!างวลได้ควย ท่านได้มกวามชอบ 'กา!แผ่นดิน 

ใหญ่ - ได้!บ!างว'ถของแผ่นดินเตมทิทุกอย่างแถว แต่ในกา!ก!าวน 

เบนท่านได้ทำกวามดในตวเ!าเอง ก็ไม่ชู้ว่าจะเอาสงใดให้ ดิงตอง 

เอาของในควเ!าเองให้ท่าน แต่พอเบนพยานนำ"[จของเ!า ในกา!ทิ 

ท่านได้ทำทุกอย่างว่าเบนทิชอบใจเอง ดิงได้ให้เสอทิเ!าใ'ส่อยแถว ตว 

หนิ้งแก่ท่านไม่เบนสำคญทิสิงของ เบนแต่สำคญทินำใจของเ!าเท่านน 

ต&'0. เขยน ภ!!ยาพ!ะยาโชฏก!าชเส!ษฐ (พุก) 



1 

เยนวนนได้เดินไปทิเขามอเข้ดจยายธยู่ - ไม่ไกดกนจากเขาต้ฅนารถนก 

เขามออนนไม่เ^เ^ง มทางขนถาด 'ๆ ขนไป รกไปถิงหนาเรอนสองข*าง 

ทางมคนไมมาก บนหลงมอมเรั่อน & ห*องเฉดยงรอบหถํง ด แค่เฉดยง 

เบดโถง มมุขหน*ายนออกมาสธงห'องเบนพนดิน ค่นกรรณิกาปถูกรอบ 

ถาเวดามดอกจะหอมนก ตนขดเสมอไม่ขาด ทิหน*าถดขนลงมาอกข้น 

หนิง มเก๋งอยู่กถาง หมู่ค*นไม้เบนทินํงเล่นเฃึน ๆ ม่ทิทำครว แดะ 

เรอนบ่าวอยู่บนน^ขร*อมพอสบาย กลบมาด*วยเสดยงเวดาคำแถวแค่ 

เดอนหงาย ทิเขาสตนารถน มิสเฅอรไปเยอวดสง ๙๘ พีค คิดเบนไทย 

ต4. วาสอกกบ '0 นิว เดิมเบนวด เขาน^ยอดสูงกว่าน มพระเจดย 

องคหนง กบวิหารพระนอนย่อม ๆ ไม่ใหญ่น'กโบสถกบสาลาอกหถง ต 

หรอ ๒ หถง อยู่ทิเชิงเขาด*านฅะวโเออกเบนทางขนทางนไ! แค่ชำรุด 

ปร”กหํกพง ไม่มพระสงฆ์อยู่ เมิอเรามาเทิยวกราวก๋อน เนื้อบีมะแม 

ฅรํ่สุก สกราช ด๒๓(ก ได้ขนมาเทิยวทิเขาน เหนว่าพอจะเบนรไว”ง 

ได้ จงได้คิดขอแลกเปถิยนสรางวดขนใหม่วด ต ทริมแม่นไให็พระ 

สงฆ์อยู่ได้ เพราะเหนว่าถ*าวดจะอยู่กบเขาดงน ทางไกถบ*ๆน พระสงฆ์ 

ก๋ไม่มใกรมาอยู่ทิเขาน พอจะเบนรํววงเบนทิอยู่ได้ จิงไดขอเปลยน 

เสึ้ยคามอย่างเช่นทดกระหม่อมท่านเปถิยนวงดพบร กรไวดเสร็จแด*ว 

ได้นิมนค!พระว”ดโสมนสออกมาอยู่ จิงได้ชื้อวดสตนารถปริวตร 

เปลิยนไปจากเขาสตนารถ แลวไดถงมอทำเขาน สมเดจเจาพระยา 
* ^ 

เอาพระยาเพชรบุร็แดะนา,ยงานเมองเพชรบุร ซงเคยทำพระนกรกิร็แค่ 

คอ 



๑๘๓ 

แต่เมอกราวทำพระนคุร■กิรกรา']น้น จะรอทลายเขาถงยาก ก่อนมาทำ '‘^ " 

นก ดวยคองใชทุบต่อยเอาดวยพะเนินเหถกกินแรงมาก แต่กราวน 

- ใธดินบีนระเบิดทํงน้นิ จิงได'ถาดลงเบนทิกว^งโดยเรวว่าตำลงไปกว่าเก่า 

'^ก ^เ. วาเค้ษ ทำทางขนเบนถองทาง อ'อมขนมารอบเขา รถเลก ๆ 

ขนมาได้ ถาจะเดินตดฅรงขนมาตามทางถ^ กิงหน'าท'องพระโรงทเคยว 

ไดํเหมอนกน แต่ครงน้นิชนรถขนไม่ได้ ขนได้แต่ม'า เชิงเขาริมหนทาง 

ด'านฅะวโเออก มั่โรงทหารโรง ด อกฟาก ต หลงพถบพถาเชิงเขา 

มโรงรถโรงม'ไครงทางถองแยกมกระโจม ถำหร"บทิทหารรกษาทาง ต่อ 

ขนมาทางลิดขนทองพระโรง มโรงทหารมหาดเลกแถวยาวหลง ค ขน 

ะโรงท 

เบนทโรงแตรแถะเถาชงถะแตนดาดขนบ”นิได 

ไปบนพนอกช”นิหนิง ถิงชถาทองพระโรง มกำแพงแก'วถอมรอบกถอด 

มาถิงพนอกขโเ ด 

เขาเบนเกาะทางเดินรอบ 

มทิมดาบตำรวจอย่หน'าท'องพร; ตรงชพ ■ม 

ถิงข'ไงโน พระทิน”งนโแบนพนช”นิเดย!ว ถูงขนพ'นิพนชถา.ฟอก พระ 

น^เบนถองหลงเริยงกนตาม่ยาว หล”งหนาเบนท'องพระโรง หล”งโนเบน 

ทิอย่ พระทิน”งถองหลงนหลงถะ.หอง ทิมุมพระทิน”งท^ถองหล”ง 

ม่ห'องย่อออกไปท”ง ^ มม ถองหลงเบน ๘ หองดวยกนทิพระทินิงต่อ 
า ^ 

ก่น ม่มุขยนออกมาในระหว่างมมทิย่อ ข'างละถองห'องท'งถองหล”ง 

ในระหว่างกลางมเบนทางปาถเๆ!จแกบ ๆ เดนตลอดถิงกนท”งถองหล”ง ใน 

ระหว่างห'องทิย่อมุมพระทินงทํงหลิงนอกหลง [นมเฉลยง โถงบรรจบก”นิกํบ 

ทิปาถเซจกมเฉลยงเหมอนกน ทิหน'ไท'องพระโรง หองทย่อทุกแห่ง 



เบนเฉลยงฅดเสมอกบหองยอ แฅขางหลงมหลงคาเบนพระจนท1■ครงซก 

ออกไปเบนทินง กระบวน่ช่างทิในพระทิน้งน*น เบนตายปูนสเกลยง ๆ 

เพดานประกอบไมเบนตายหํ้อง ทาสแต่ไม'ได้ใช่ทอง พนท^งพระโรง 

และทเฉลยง เชคลา แฅ [นทนอน เชพนกระดาน ดหมดจดเรยบรอย 

ดมาก เบนฒออย่างใหม่ของสมเดจเจทิพระยาทิเดยวทิจดเบนหองใชการ 

น*น หองมุมขทิงหนทิททิ]งพระโรง ๒ หทิ)งเบนทิหวหมืน หองมุมขาง 

หลง 'ส หทิ)ง ขทิงขวาเบนหทิ]งมหาดเลก ขทิงซทิยเบนหทิ]งเขยนหนงสอ 

หองหลงทิต่อกนกบปาสเซจเขทิมาหลงในเบนทิกินขทิว หทิ]งกตางเบน 

ททิเงพระโรง ทิหทิ)งมุมหลทิใน 4 หองน^ ดานใด้ขทิงซทิยเบึ้นทิไว้ผา 

น่งยทิห่ม ขทิงขวามื้อเบนทิหทิ]งอาบนํ้า ขทิงเหมื้อสองหทิ)งเบนทิผู้หญิง 

อยู่ ในหทิ)งใหญ่กลางก"นฝาประจนหทิ!งสกด แลทิมื้ฝาสกดขทิงในอก 

๒ สายเบนหทิ)งนอนอยู่กลาง , ฉากทิกํนประจโเหทิ)งน สถกเสถามาก 

ตรงกลางเบนอารมแผ่นดิน ขางนอกใช้ไม้สทานำมนบีดทอง ขางในทา 

สชมพูปรดทิยผาแดงดงามด นอกฝาประจนหองออกไป เบนทิรทิเแขก 

ผู้หญิงปูพรมนำมน เกรองใชสอยทิแต่งทํ้งปวง มพรทิ)มพอสมควร 

แก่ทิทุกแห่ง ต่อออกไปขทิงหลง มสาตาหลงหนิง แลวจะแกทิบนเรื้อน 

ตดพึนตงไปอกเบนทิโรงกรว แต่ไม่ทำกรวทิน ยกไปทำเสยขทิงหนทิ 

ทอาบนานนตองตง เปตามทางอกหนอยหนงจนกง จะพรรณนาดวยเรอง 

ทพระทนง 



น็ถกตมทุกดาน ไม่มเวลาหยุดเตย ได้ไห*ซองทองคำกบเข้ธเยยรบบ 

เบนรางวตแก่พระยากาญเจุนบ7 กรมการและนายงานทิมาทำนโ; กโห้ 

เข้อเขมขาบและเข้ออน ทุ ฅามข้มดวร 

วน ๓ ก ๓ คำ วนนตํ้งแค่เช๎ามารโ]แขกวนยงคำ ขโงนอกกม 

หวเมองมาหา ขโงโนกเมยหวเมื้องมาหา แจกเข้อแจกผโห่มฅามข้มควร 

กุณหญิงพนก็่มาหาดโย แตะม่ราชการค่องเขยนหนโข้อแตะอ่านหนโข้อ 

ค่าง ทุ อยูจนเวลากินขาวกลางวนบ่าย & โมงจิงไดลงจากเขา ขิรถไปฅาม 

ทางทิขนมา ริมทางขางขวามื้อขาขนมทางเหตกข้าหรบขนอิ^ปนขนมา 

ทำเขาในกราวน กได้ใช้ตกนำและขนข้งของทํงปวงมประโยชน'เบาแรง 

มาก ข้องขโงทางปถูกค่นมะขามบโง คนประดุบโง 

ตอนล่างลงไปเบนทินำท่วมมกจะหกถนนเข้ย ตองก่อกาแพงเคย ทุ พอ 

ไว้ แบ่งพอใหโงตามทาง แค่บีนนำท่วมกำแพงทิกโทำตายถนน 

แค่ยงเลกอย่ ' 

ตองก่อกำแพงเตย 

กนนา 

เบนขุ่นมาก 

เข้ยไปบาง ถนนทิทำน'นกวโงใหญ่เตยนหมดจดท้เดยว แค่อยู่ขโงจะ 

ต่อตงไปพโแขาข้ฅนารถหน่อยหนิงเบนข้วนพระข้จจาอยู่ทิ 

ดอนปากเบาเหึนมื้เรอนอยู่กลางข้วน แค่เราไม่ได้เขโไปในนํน พระทิ 

น^ทิดอนตะโกยโก่อขนไปคโงอยู่ แค่ใหญ่โตนก ' เหนจะ ไม่ข้าเรจแลโ 

ทึ่นโ;มื้ปลวกมากนโา ตามทางเบนทองนาพนเตยนราบมหญโแพรกท^ไป 

ทั้ง์ใ!น ตโ;ไม้กคโ;เล็๋ก ทุ เบนหย่อม'ๆ มบโนเรอนกนอยูห่าง ทุ เ!า 

ขึ่รถไปถงที่หนโค่ายหล'งงเก่า ทิไฟ่ไหม้ทำเหมอนอย่างเดิมแต่ยกพนข้ง 



ด๘\5 

ฃน ยกเครองบนซ้นล่างก่อถิงพนแถ๎ว แค่ซ้นบนจะทำเบนฝาผกอก 

เลยวไปตามทางขางใค่ค่ร-งริมค่าย หลวงน^มโรงตลาด ทำขนใหม่แถวหนิง 

ต่อไปหน่อยหนิง ขางขวามอเบนคกทำใหม่ยาว ด๓ ห'อง มกำแพง 

ลอมรอบ ทิประคูน^เบนเรฺอนฒูมต่อไปกเบนทิซ้าระความ หลงใหญ่ 

อยูกลางหลงหนิงกบหลงเล็ก ๒ หลง' ตรงกนข'ามนญ่เบนบ'านกุณช้รวง 

ทำเบี่นคิก แค่พ'ระเล้จจามาอยุทินํนด'วย ยงมบ'านทิเบนเรอนจากอก 

หลงหนิง ทิเบนเรอนเดิมอยู่เคยง กน เดิมพระกํจจาอยู่ทินโเ ต่อ 

น'นไปถิงวดเย้ฅนารถอยู่ข'างริมนำ วางท่วงทเหมื้อนกบวคโคกไผ่ ม 

กำแพงล'อมรอบประตูเข'าข'างหลง ๒ ประตู ในระหว่างประตูทํง'สองน'น 

มสิถาสูงขนไปเสมอกำแพงหลงหนง เข'าไปในว"ดิน์นเหนมกุฎีรายไป 

ริมกำแพง ตามยาวขางวดสองด'าน ข'างถะ 4 หล่ง มพระเจดย์องค ต 

กำแพงแกวถ'อมรอบ มวิหารพระนอนองคพระนอนยาว (1 วาสองสอก องค 

ต ข'างหนาเบนโบสถ & หองเนิถยงรอบ ริมกำแพงข'างหน'ามสาถาระหว่าง 

ประตูเหมื้อนข'างหลง การทิทำน^เบนอย่างผ็มอราษฏรทเดยว พระกุสถ- 

ชรรมชาดา ^ ^ เบนผูทำ ไดพบพระครบอกว่าสบายดอยู่ ไม่สู้จะขดสน 

แค่ทิเบนเวลาขดสนทเดยวกมบาง ไดออกเดินถวายเตยงทงวด ต ชงแลว 

กลโ]มา แถบน*นมื้บ'านเรอนอยู่บ'าง เบนเรอนพวกลาวหลายสิบหลง ออก 

จากวโเน*นกถโ]มาพบหยาดกโเพรอม อยู่ทิหนาบ'านสมเดจเจ'าพระยาแวะ 

เข'าไปหาและล่วงเขโไปในบโนสมเดจเก่าV^ระยาดกย ทิบ'านนนข'างหน'ามื้ 

ต&ฟ่. พระกุสลชรรมชาดา วดไชยพฤกษมาถา 



2^ 

า 

ร้วไม้ เขาไปฅามทางส์ป็งขางถิงประตบาน ทิประคูนนทำเบนสามช่อง ๆ 

กตางเบนทางรถ สองขางเบนทางคนเดิน เขยนหน'งสอไม้ทิหถํงประคูว่า 

หิสเกรฅชรเยนฅ ด๘ฟ่ต สองข'างทางประคูน^มสระนำ ทางเข'าไปถิงหน็ 

เรอนเบนวงกลม ทิเร์ยินน^ทำเบนส่ามชํน แค่ขางหน'ามเสาใหญ่รบชาน 

ไม่มหถงกาทิเขาเรยกกนว่าดาดพา คราวนเราไม่ได้ขนไปบนเรยิน ทาง 

นคราวก่อนได้ขนไปคราวหนงแล'ว ทิเรอนน1เทำใหญ่โฅ แค่ข'างในน^ 

ก*นหองทำหลายหองซุกซิก เราเดินตงไปทางข'างเรื้อน . ทางริมนำม 

โรงรถํโรงมาอยู่ข'างขวามื้อ ข'างซ'ายมื้อมเรอน ๓ หลง ข'างค่นริมเรื้อน 

สมเดจเก่าพระยานนเบนเรื้อนหยาดหลง ต แล'วค่อไปเบนเรื้อนยาวอก 

หลง ด ไคแนวกนไปข'างริมน*าจิงเบนเรื้อนอกหลง ด ยาวไปฅามริมนำ 

จะรบทูตโปรคูเกสอยู่ในทิน ทิลานหลงบ'านน*นเคยนหมดจด 

มะขามใหญ่หลายต'นแล'วเราขนไปทางบโเไคหลงเรอน เข'าไปทิห'อง 

บิตเลยด'ซ เบนห'องยาวตลอดมา แค่เบนหลงกาสงกะสเพดานดาดด'วย 

แผงฝาไม้โปร่ง ๆ เมื้อขนไปถิงหมายว่าปดวยพรมน*ามน ต่อฺเหยยบ 

ตงไปจงร้ว่าเบนพนกระเบองตายดงามจริร ๆ นงพดอยู่กบสมเดจเจ'า 

พระยาหน่อยหนง แล'วกลบมาทิหนาเรอนน*นํ เรายงถมไปหน่อยหนง 

ตรงหน'ากระดานบ"วทิดาดพ็าปหนงสปิเขปนไ'รส่ามช่อง ช่องหนิง ย"ส 

ฅิส ช่องหนงว่าปาวเวอร ช่องหนิงว่า ดิสกรชน ขิรถกลบมากถาง 

กนแล'วแค่ว่าเดื้อนส่ว่าง เหนไฟติดทิเขาใกล้ ๆ กนลิง ๒ เขา สว่าง 

มากทเดื้ยวเบนไฟบิา มาส่ก '*'0 เสนลิงเขาสตนารถดเบนเขาราวก"บ 

มฅ'น 



อตลมมเนชน มไฟ่มากแดงไปทํงน’น วนนโห์ซองทองคำพระค้จจา 

ซองหนิง ทิเขาได้รบร'องมาฅามทาง(ๆตอดคงแค่พง'ะแท่นมาถิงนิ 

เอาพิณพาทย์และเย้ภามาทำ!ห้พงด"ท่ย ฤดหนา0นหมดย้นทเดยวไม่มิ 

เตย เวลากลางวนปรอทขนถิง ^0 กลางกนกอยู่โน ๘0 เ?*เษ รอดค'า 

ทิมตมมาก'จิงค่อยย้บาย เขาว่าขํ้างถ่างรอนจดนก 

วันไ 

ด&๘ ) ‘ว่น อ ๓ กำ 0นนพระอริการหน่าย *' " วดตาถมเขากวาง 

งอกมาให้ ไถ่เตยงดูว่าวดชรรมยุติกามึ้หตายว'ด ทิเมื้องราชบุรแค่เบน 

พวกวดโย้มนย้ท'งน^ ค^ติดได"ทุกแห่งดเบ็๋นคราวชะคาขน เมองพิษณุ 

โถกเมิองถพบุรตองคงดุกค^ไม่ติด 
^ ^ /รใ\ 

0^ 0^ 

วดคาตนกเบนชรรมยุคกา ยงวด 

อรยกทพระยาชรรมจรรยา' มาย้รทิง ^ มาย้รทิง เปลยนชึ้อวดจำเริญชรรม 

วิหาร วดบางคนทวดท่าโขลง ทงว'ดย้ฅนารถปริวครของเราด^ย รวม 

ย'งมเคร่งอย่างวิเย้ษจนเกินดอกวดหนิง เบนวดชรรมยุติกาทินิกิง & วด 

เบนวดมหานิกาย พระวุฒิการว่าใครไปไม่รบเตย พระ^านาเปรยญ 
} จุ 0^ V 

พากนไปทิวดมหาชาคุบีดบระ ฅกุฎิเย้ยไม่ให้ขน กลว 

นิย้ย้'กคย์จะไปติด พระวินไเมุนซงเบนเจาคณะไปทหนิง ค่องทำทางให้ 

ขนใหม่ กรนจะให้ขนคามทางเดิมกกลวนิย้ย้คคย์จะแปบปน เคร่ง'ยิงกว่า 

ทมาแคกรุงเทพ ฯ 
ยู่/ 

ชรรมยุติกาหลายเท่า แค่ว่าย้มเดจเจาพระยาไปทำโบย้ถ์ให้ใหม่ เดิม 

กรมการเมิองราชบุรถอนำทิจดตาล ภายหตงทำโบย้ถวดมหาขาคุขนกึ 

6] ๕๘. พระย้มุทมน (หน่าย) วดย้ฅนารถปริวฅร 

๕๘. พระยาชรรมจรรยา (เจริญ) 



๑๘ลิ่ 
^ ๐ ^ ^ 

เบนไปถอนาทวดมหาปีาค 

อยางเมองเพชรบุริ 

ฉนนหมนค้าย้นามาหา 

ติงแค่บนไปใหมาถอนำบนพระทินงเหมอน 

ได้ไถ่เลยงถิงโรงหบออยทิเหนเมอวานซน 

น 1ดกวามว่าโรงหบเบนของหมน?1าลนา ๒ โรง อก ๓ โรงน"นเบนของ 

จนไหลหลำบาง สนส่กเกยนบทิง ลงทุนโหราษฏรปลูกอํอยไร่ตะ 4 
I ^ 1.1 ธ--' ^ 2^ 

'เฅองให้ถ่ ไร่หนงได้อ'อย ด๘ เกวยนบาง ๒๐ 

เกวยนบาง 

ตาลง แคตอง เหลวงหนา ๘ บาท 

ออยนํนเบนออยแดง แค่หบได้นํ้ าแถะรต้ดเหมื้อนก”บออย 

จน' ต'งแค่ทำมา ต๒ บ็แถ'ว อ'อยไม่เคยเย้ยไม่เกยตายเตย แค่บ็นนำ 

มากท่วมอ'อยเย้ยไปย้ก *1๓๐ ไร่ ด'วยทำอย่บ็ถะ ^1๐๐ ไร่ (ก๐๐ ไร่ได้ 

1งทิได้ทำจรงอยู 4 เดอน นา 

นโเได้ด้ 4 หวดได้ ๑๐๐ ชิงจน บีหนิงนำตาลได'ออกมาก ๆ แค่ 

ได้กำไรอยู่ในบีละ ๑๐๐ ชิง'๑๐๐ ช^ 

ทำการอยู่ 4 เดื้อน แต่ค'องหยุดหย่อนบ'า 

^ '^1 4 หวดได้ ๑๐๐ ชิงจน 

V 

ฅํ้อง ไปจํ ำหนำยเองทิงกรุงเทพ ฯ 

เ!1ษ ลูกจ'างนํนใชลูกจ'างไทยมากกว่าจน ถาจนตองจ'างวนละย้ถงเพอง 

บ'างย้องย้ลิงบาง ลูกจ'างไทยวนละย้ลิงเดยวกพอ ลูกจางทํงจนท่งไทย 

มื้อยู่โน ๑๐๐ แ1ษ ติงแค่ทำมาขาดทุนนอยนกเพยง ๒๐ ชิง ๓๐ ช^ มื้ 

กำไรมาก ๆ ทุกบทิปลูกออยนนไดแค่เหนอขนไป ฅำลงมานำท่วมโช้ 

ไม่ได้ ว่าทิดีนข'างบนดนก ถาปลูกเผอกหวโ(ยุ ‘า ย้ามย้บหวก็ได'หาบ ๑ 

แค่ข”ดอยู่ด'วยนำ ถ'าเวตานำแห'งเย้ยแลว บรรทุกลงมาขายไม่โกร่จะ 

ได้ ในเมื้องนไม่เบนเมื้องทิทำนา เหมอนกนกบเมื้องกาญจนบุร่ ด'ว่ย 

นำครา0จะมากกมากหนกไป แลวกมาเรวไม่ทนร้คว ถิงครา0จะถด 



3
^ 

1)
^ 

๑^0 

กตดเรวนก ฅามราษฏรปลุกกล๎ว!] แตะทำไ ' รแฅงมาก ยาก็่มบํ้าง 

แต่ไม่^มากนก เดยวนกำลงปลุกงา ทํวยเบนสินกฺากำกญขนโนเรว ๆ 

ราษฏรทำนากขนทุกบี 'า ฅโ!พุทราเบนของบามชุมทิบ'านกระ เบน 

พุทราอย่างเปรยว ราษฏรเกบมาทำเบนพุทราแผ่น ขายออกจากเมอง 

มาก เสาไม้ทิโนเมองนกมน'อย ไม่เหมั่อนเมองกาญ'จนบุร . แต่เบน 

เม่องท่าสำหรบเสาเมองกาญ'จนบรต่องถ่องตงทางน จิงเบนเมองมไม้ 

เสาบริบูรณ์หาได้ง่าย ยถไม้ของสวนมบริบูรณ์มาก ด'วยไกถ้กนกบ 

เมื้องสมทรสงคราม ทางไปทางมา ไม่ไกลกนพอ ของสดขน มาขายได้ 

บริบูรณ์กว่าเม้องกาญจนบูรมาก แต่เดิมเมึ้อยงไม่ได'ขุดคตองภาษํ่เจริญ 

คลองดำเนินสะดวก เรอลุกกาคองเดินทางเมองสมทรสงคราม ช'าหตาย 

วโ]มากกว่าจะเข'าไปถิงกรุงเทพ จ ของสดไนเมองราชบูร ไม่เขาไปถิง 

กรุงเทพ จ ได้ กรํนขุดคถองภาษเจริญ กลองดำเนินสะดวกขนแถ'ว 

พวกจนพาก”นิจโ]ทำสวนพริกสวนหอมสวนกระเทยม สองผงฟากคถอง 

ทิ่ดินเบนทํอุ'ดมด้ ม้ผตประโยชนมาก พริกหอมกระเทยม เบนสินค'า 

แต่มเวลาเสยอย่บ'าง 

นไป เหม่อนด่งบีน คามตำแม่นำสองฟาก คฺงแฅคอเขฅ 

แดนเม่องกาญจนบู^ตงมา กมบานผูเรอนคนคิด ๆ กนมาไม่ไคร่จะขาด 

ออกจากกรุงเทพ จ บีหนิงกมาก 

นำมากเกิ 

บางคราวทิ 
\^ \ * 

บนผงไม่ใคร่จะมฅนไม้ เบนทิโกํนสรางทำไร่ตตอดตงมากนโนพินเม่อง 

เบนไทย จํ่นม่เบนพนเขมรแตะมอญ มหลายพวกหตายเหล่ามาท มอญ 

เ'จ็่ดเม่องกึอยู'ในแขจงราชมุ^ทํงนินิ เขมรนโแบนเขมรเชถย แต่กรง 



6) ^ 

แผนดนพร■ะ!)าทสมเดจพ!;พุทชเลิ^หลั้า มาก ตาวกมบาง แค่ถิงดงนน 

คนยงนอ!เกว่าทิแผ่นดินฏฒู่าๆ 
II '0 0 3] ขํ 

เหมอนวนก่อน ’ เจุน & โมงกริงจิงขิมาส่งไปเชิงเขาพบกุณสุร'วงส ^ 

เร'องจะรํ!)แขกเมอง แถวขม'าไปอ^มรอบเขาแดงจนทนช้นในว่าทาง ตเว 

นวนนมแต่รบแขกผ้หญิงผู้ชายมาก 

พค 

ไกตสกเท่าไร ม'าก็เหึนจะไม่ไ '"คร่เหนั้อย 

เสน ถนนเบนดินแขงดูเบนดานทเคยว สแดงชกรถได'กถ่อง ทางจะ 

แผ่นดินเหถ่าน^เบนทราม 

เสมอ ไม่ใคร่จะเบนสง“1ตำ®ๅ คนไม้กมแต่ต่นไมรวกแตะ ค'นไม้ 

เลก ๆ ใฅค'นแลเหนโปร่งคลอดไปไม่ใคร่จะรก หนทางนํนดเหมอน 

ถาจะคดคนไมเสยแล'ว กวาดใบไม้ทิแหงเริยรายอยูก ว่าจะทำง่ายนก 

จะเบนหนทางไปไดิ ด'วยไม่มหญ'าสูงเหมื้อนคงกรุงเทพ ฯ มแตํหญา 

แค่ทางรอบในน ถาจะใช'รถเหน 

ทินโเ 

เสมอขนแม่นดินตลอดไปท'งน'น 

จะมทิขดอยู่แห่งหนง เบนรากเขายนออกไปขวางอยู่กลางถนน 

ค'องขนนูนสงขนไปไม่มากนก แต่มสิลาเบนกอน ‘ๅ อยู่บาง ถาจะเอา 

รถขนไปกึกงไปไ ดิ แค่จะคองลำบากอยู่หน่อยหนิง เรามารอบเขา 

‘ แดงจโเทน ' แวะทิมธเลกเคยอนหนง ริมกบทางรอบในทเดยว ทินเดิม 

เบนเรื้อนกุณสุรวงคแถวร'อเสย ลงจากมอน'นมาทิมอท่านเลกอยู่ มอน 

ตํงธยู่ริมทางรอบเขาแดงจนทนรอบนอกสงกว่ามอทิเสดจยายอ!! 

รถขนไปคลอดถิงเรอน ขางทางมร'วไม้สำหรบก”นรถฅกฅถอดขนไป 

บนหถงมอน'น เบนเรอนช'น เดยวฝาขดแคะ ถอปูน หลงคามุง กระ เบอง หล^ 

หนง เบนจครมุขมื้เฉลยงรอบ ในประขาน ๓ หองขอ ต๐ ^อก คาม 

มทาง 

* 



ดลิ่!ย้) 

ยาวน้นฝาฅตอด เฉลยงฌนห๎องนอน ๒ ห์อง ‘ๅ กินข^วห์องหนิง มุข 

หนามุขหลงยกพนเ^องห๎องเบนพนดินอยู่ห็อง ต มห'องเล็กห'องนอยบาง 

มุขหนาทิรบแขกรบลมตะเภา เรอนนดเบนเรื้อนบานน!)กย้บายดทเดยว 

ควยเบนทิชอบใจของเรา เพราะหถทิคาคลุมลงไปมาก กโเได้ทํ้ง์ฝนทิง 

แดดมทิหองทำกรวและเรื้อนบ่าวเล็กน'อย พออยู่กรวหนงได'กิบาย ม’ 

อฒจนทรฅรงลงไปทางหน'าเรอนถิงเชิงเขา เดินขนลงได้งายออกจากทิอยู 

ท่านเลก มาเผ็าเลดจยายอกแล'วกลบมา วนนได้รบหนงลปิเมถท่าน 

กถางอกฉบบ ด อนงเขาแดงจนทน์นน วดด'วยบารอมเมเตอรยอดลุง 

(ก๘๕ พีฅ คิดเบนไทย ๒ เกิน ค๓! วา ๓ ค้อก ยอดตำ ๒'ะ■๐ พีฅ 

คิดเบนไทย ติ เกิน ด๙ วา วนนพ้งเลภาและพิณพาทยอก 

ขิมาไปเขางเวลาบ่าย ๕โมง ทางไปเบนหน 
0^ ^ 
วน ๕ ^ วน ๕ ๆ ๓ กา ขมาเปเขางเวลาบาย ๕ เมง ทาง เปเบนหน 

ทางเกวยนลุง ๆ ฅำ ๆ ไม่ได้ทำไว้ แต่เราอยากจะซนไปเอง ม่ต'นไม่ 

และค'นไม้เลก ๆ ใกถทางมาก แค่ไม่เบนบ่ารกชฐเบนค'นไม'เลก มุ 

ย่อม มุ ดูไม่ลุ้เบนเข'าบ่านก แต่ถิงดงน'น วนนฺเหนจะเบนเข'าบ่'!มาก 

กว่าทิเดินมาแค่ก่อน ด'ว้ยทางมาแค่ก่อนน'นเคยนราบไม่รกเรยวเหม่อน 

ด”งวนน ทางวนนตองเถ' ยวไปเลยวมาบ่อย มุ ดูก่อยมบ่าขนอกหน่อย 

หนง ไปพนเขาย้ฅนารถหน่อยหนิง . เหนพระเจดยครื้ากร่าอยู่โนรก 

(ล้องข'างทางเบนท'องนาตลอดไป พบบานหมู่หนิง'ล้ก ๕ หล”งเรื้อน ๕ 

ไปในหมู่ไม้ 

แล'วไปออกทุ่งนา เหนวดอรยิกทิชอวดจำเริญชรรมวิหาร มพระปรางก 

หกิงเรื้อน ถามชื้อเขาบอกว่าบ'านเจดยหก เคย มุ บ'าง 



I 
/ 

ดลิ่๓ 

องกหนิงกํบโบข้ถหฏง(ๆาแ,ดงตามชร3•มเนยม ต่อไปยกเบนทองนากำลง 

ทำนาปรงทิเบนร(างแถวบ^งกํม ทิต*นขาวสงกบหนิงคบเคํษกมโนทอง 

ท่งเขางู นเบนทิน^ท่วมตกมาก ค'นไม้ไม่ใคร่จะมึ้ เบนแผ่นดิน 

เฅยน ๆ อยู่มาก ทิไหนล่มมากน^ถดถงไปขงเบนแอ่งอยู่ ราษฎรทำนา 

ปร'งอยู่ริม นํ้น พอได้วิดโพงนาขนรดค'นข'าว ดนากมากอยู่พอแดด 

สุดสายฅาได้ มบ'านอยู่ ๓ หมู่ระยะไม่สู้ห่างก”นนก มเรอนโต ๆ หมู่ 

หนง ๒0 หถงเรอน ๓0 หลงเรอน ทตามบานมสลาดวย กอนยอม 

กองอยู่หลายแห่ง เบนสิลาทำปูน เดิมกำหนดทางมาว่า ต&0 เส'น 

แต่ผู้นำทางน'นนำเลยวไปเลยวมา'จะหาทางทิด เหน'จะขนหนทางกว่า ๒00 

เส'น เข'าไปไม่ทิงเขางูรกนก จิงกลบออกมาแวะทิวดโคกตถุง่ กำ'ลิง 

ทำการก'างอยู่ มโบสถเหมอนวดสตนารถปริวฅรหลง ต กุฐิ & ห'อง 

เล็ก ‘า ส่องหลง สองห'องเฉลยงรอบเหน'จะเบนกุฎิสมภารหล”ง ด หอ 

ฉินหล”ง ต สิงถะเลก ๆ ทํงนน ถ'าพระจะอยูได้สก ๕ องก มกุฎิ 

ฝาจากหล”งหนิง ม่พระอยู่องคเดยวบอกว่าสมเดจเจ'าพระยามาสร'าง ทิ 

ว”ดนม่ค'นตาลมาก กล”บมาถงเกื้อบทุ่ม ต รอดควทิเดอนหงาย หาไม่ 

จะตำบากทํเดยว พบสมเดจกรมพระ คุณสุรวงส ท่านกรมท่า และขนนาง 

ทิตนเขาหลายคน ปริกษาดวยการจะรบแขกเมอง อนิงเมอไปกำพระ 

น*น์ เสด็จยายท่านได'บอกทหนง ว่าพระยามหามนฅรเกบจอกหินโน 

ถาน*นมาถวาย ว่าพระชดงกท่านแช่นํ้ารอนกินแทนนํ้าชาว่ามกำถ”งไม่ 

๒^ 



เมอยขบ แถ0ท่านเอามาประทานวํนน ได่ตองแช่ด เมอยํงแหงอยู 

นนรูปร่างเหมอนยงกบจอกแห*ง เลก ‘า ทเดยวประมาณย้ก ๓ กระเบยด 

ดร'นแช่นำร*อนถงค่อย 'า กางใบออก มรากเหมื้อนจอก ใบม 
ห. 0^ ร] ^ 

กานยาวออกไปจากรากเบนต็นำฅาต ตวใบขางหนาย้เขยวย้คเหมื้อน 

ใบไม้ ฑชุ่มชึนอยู่ตามชรรมดา มื้ขนเบนขุย ๆ ท^ใบ ในน*นรป 
I 

1 I 3) 

พรรณกล*ายหญ*าน^ดบไฟ เวถาแช่ตงในน*าย้กกรู่ใหญ่ ๆ ใบกกระจาย 

ออกเหมอนอย่างจอกแต่จมนา โตประมาณญัา 4. นว ถ*าแช่น*ากินแล*ว 

เกบขนผิงแดดกแห*งงอเข*าไปอย่างเก่า ถ*าจะแช่อกกกระจายออกเบน 

ใบเขยวตด เหมื้อนดงเช่นว่ามาแล*ว ดประหลาดอยู่ แต่ไม่ใช่จอก 

ในนำตามชรรมเนยนเบนแน่ เหนจะเบนจอกบก เกิดขนในทินำชน ‘ๆ 

หรอทินำขโอยู่บ*างเลกน*อย พอรากลอยนำบ*างเถกนอย กรนเวลาน*า 

แห*งกแหงไป เวลาหน*าน่ากเบนขน จะเบนค*นไมอย่างทนทเดยํว แต่ 

ประหลาดอยู่หน่อยหนงทิไม่แพ้นาร*อน 

ว”น '5 ช"’ ณ กํ๋า ว”นนแขกมาหากิน*อยมแต่เมย^ ^พระยาราช 

บร่มากนเดยว ต*องปร้กษาหารื้อกบพระยาพิพฒน ^ ด*วยเรื้องการ 

ทิจะร”บทูฅ พระฟรื้ชรรมตาตน นำของทิกอเวอเนอมเกาให*มาต่ง ใน 

ของเหล่านน มรูปกิงหลุยเมองโปรคุกอลรูป ค เราได*ฝากดอกไม้บา 

ลงไปให้ แต่ตางทฝร^ไม่เชื้อ ว่าดอกไม้บาจะหอมถงเพยงน แต่มิต 

1^0. จย ภรรยาพระยาภ”กดนฤบดิน,ทรื้ (ญ่ง) 

ด'0ต. พระยาพิพ”ฒนโกษา (ทไ]) 



เตอรไปเยอยงสงเย้ยเว่าเอานำหป็มพรม แค่ชาวเราไม่มใครสงสยเสย 

ดวยรอยูว่าดอกไมแดงหอมมาก เวถาเยนชนรถไปเทิยวรอบเขาแดง 

จํนทน ช*นนอกทาง ,5^0 เส้น หนทางเหม่อนกบรอบใน มทางแยกไป 

หสายทาง วนนนิกว่าถางทเจะไปทิอ่างทองบ'านสาว แค่ฆ็ขนมากวนอยู่ 

ให้สำบากทิ'จะไป คิดว่าในว"นหนงสองว"นน คงจะหายคิงจะไป จิงมา 

ดเต่นสอนเตนนิส คุณเย้รวงส็สมเด็จเจ'าพระยาไปทินํนํด'วย กํ๋ากสบมา 

ทูตมาถิงแค่กนน พกอยู่ทิบ'านสมเดจเจ'าพระยา วนนเวสาเยนทราบว่า 

ขิชาง 

วน ๗'ค ๓ กา วนนจ"ดการรบทูตโปรคุเกส ต'องเข'าไปขน 

เกรั๊องอานในกรุงเทพ ‘ง อยู่หตายวน จิงไดพรอมการเรั้องทิต'องรบทูต 

ทิน สนุกก็สนุก สำบากกสำบาก เม่อแรฺกว"นเราจะมา กงซุถเยอเนอราถ 

โปรคุเกสเปไรรา เข'าไปหาบอกว่าฅวนด คอเวอเนอมเกา ให้เข'ามา 

กรุงเทพ ว ผิดเวสาไป ด'ว่ยเดิมรรุมายใจว่า ใน.คอเวอเนอเข'า 

มาถง เราคงจะกตบจากเมองนครราชสมาแถว มาบดนคิดว"นดว่า 

คอเวอเนอมเกา จะต'องมารอคอยเราอยู่ถิง ด.ยอมออกไป 

ร"บทึ่นอกได้ ก็เหึนจะไม่เส้ยเวถาด เราได้รบไว้. ..เมอคอเวอ 

เนอมาถงก่อน ถ'าควรจะไปรบนอก กให้ปริกษากนก"บกรมท่า ครํ้น์ 

เรามาพบท่านกรมท่วทิพระป^ม^จดก ไดบอกการเรื้องนฅตอดแส'ว ไป 

พบสมเด็จเจาพระยาทิกาญจนบุ? บอกท่านตามทิเขามาพด ท่านชอบ 

ใจมากทิจะร”บเขาทิเม่องราชบุ? รบว่าจะจดการให้เรยบรอย คร^กต"บ 
I 

V. 



® 1) 

มาถิงโพขาราม จิงได้หนงย้อท่านกรมท่าว่า..ไม่ออกมา 

เพราะกถวตอก”นว่าแจุบไหุ้ม แค่ถ*าเราเจุะโห'ออกมาว่าจะออกมา เรา 

จิงรอไวปริกษาย้มเดจเจ'าพระยาก่อน คร้นมาถิงีราชบุร สมเดจเจ'า 

พระยาท่านว่า ขอไห'ออกมาร”บทินิเถิด จะได'เบนเกยรติย!^ เหมอน 

กร้งสมเดจพระนารายณไบนเจ๎า ร”บราชทูตผ่ร^เค้ส ของสมเดจพระ 

เจาหถยสทิ 6X1 ทิเมองถพบุร ท่านเบึนมู้ทำการพระทิน”งน ไดตงเริยว 

แรงแตะกวามกิดพอจะเบนเกยรติยสติดจดหมายเหตุไป แตะเรามาเหน 

ทิกเหนว่าสมควรพอจะร”บแขกเม่องได้ ดเหม่อนจะกว'างกว่าทองพระ 

โรง ชิงสมเดจพระนารายถ!เบนเจ'า ร”บเซฟเวถเลยเดอโชมอนด้ แค่ 

ก็เบนพระราชไมฅรกบกรุงสยาม 

กูกนก”บฝร”งเสสแตะวิลนดา ท่านรบฝร้งเ^สกราวก่อนทิเม่อง 

ก่อนเสยอก แลวเมยิงโปรกกอตน 

ช'านาน 

ถพบร กร”งนร”บโปรตุเกสทิเม่องราชบุรก็เหนพอจะได้กนเบนการดอยู่ 

จงได'ตระเฅรึ้ยมการทิจะร”บให้ได้ เตมตำราทกอย่าง มิให'ขาดเหลอ เตมคาราทูกอยาง มิให'ขาดเหลอ 

ตามแบบอย่างเช่นร”บทิกรุงเทพ ก คุณสรวงก็ได้ไปเรยกช'างเม่องสรึ้ 

สว”สดตงมา และไหเจาพนกงานกลบไปจดสงของพรอมทกอยาง โน 

ทิ 

1 *) า 

และให้เจ'าพนกงานกลบไปจดสิงของพร'อมทูกอย่าง 

ท'องพระโรงต”งเครื้องสูง ตามระหว่างช่องประกูพอกรบ '00 ช่อง 

กตางยกเบนแท่นขน ด ช^ห'มด'วิยสกหถาดแดง ตงเก'าอโขรนใหญ่ ม่ 

เกรองพานพระขนหมากแตะง'าวท”งสองข'างบีนค่งบนนน แค่เฟวตถฅร 

ไม่ม่ คร^จะยกขนก็เบนเดอนสาม แค่เหนว่าพอดแต'ว ถงทิตพบุรื้ 

ก็กงไม่ม่ เพราะเสดจออกทิพระแกต ขางพระแท่นมมหาดเตกเชิญพระ 



๑^ฟ้ 

แสงตนตองขางตะ ๒ คนเบน 4 คน มหุมแพรยนหลงโขรน 4 กน ต่อ 

ออกไปริมหนาโชรน ๒ ข'างเบนทิเต่านายยื้นข*างตะ เฮ คน ๓เคน ทิตรง 

กถางค'งโคะพานทองสองชินสำห3•บริบพระราชสาสน ข*าราชการยน ๒ 

ขาง พอเตมท*องพระโรงทุก 'ๅ ช่อง มแสงหอกดาบ ถื้อขระแสงทวน 

ช่องตะ ๒ กน มีนช่องถะคน ต่อออกไปหน*าท*องพระโรงแก0โน วาง 

กถองชนะว่าต่าบต่ากถองยน ๒ แถวโก*งไปตามกำแพงแก*วชนใน ริม 

กำแพงแก*วช*นนอกวางทหารมหาดเลกรกษาพระองค์ ๒ แถว ทิตรง 

มุมกำแพงแกวค*านหนา วางทหารมีนแบตลิงกโแบน ๒ กองซ*ายขวา 

ทหารแถะกถองชนะทยื้นบนลาดนพอเฅมพอด ด*วยกนหถายร*อยกน ทิ 
0 ^ 0-^ 

ตรงเกาะเสาขงขางหนาวางแตรสงข ซายขวาสาหรบกถองชนะ หน 

หน*าฅรงมาข*างโรง ทางทิราชทุฅจะขนมาขางซ*ายมอ วางทหารรายทาง 

ตถอดจนถิงเชิงเขา ตรงหน*าโรงทหารมหาคเถกช'นบน ปถูกเบนปะรำ 

ทิรไเแขกเมื้องพกหุมสม่านเพดานเบนสนำเงินขาว เบนสชงเมื้องโปร- 

ฅุเกส ทิเชิงเขาวางทหารกาดออฟออนเนอ 1*00 มช*างพระทินํงฆนเกย 

พถบพถาเชิงเขา ผกเกรองทุดนพระทินงถะคอชางอนหนิง มชางนำ 

ด*วยอึ้กช*างหนง ช*างเชิอกช*างหนง ม*าพระทิน”งผูกเกรองอานไทยเทพนม 

แตะกด^ ๒ อานฝรํง ๒ มกนฉิง 4 แซ่หวาย ด'0 มปะรำช*างระวาง 

ข*างซ*ายมื้อ ๒ ปะรำ มช*างระวางยนปะรำ เด ข*าง พตายช*างหนง 

พ”งช*างหนิง ผกเกรืองถมบัดภูตาข่ายผาปกหถงพรอม หมอสวมเสอ 

เสนากุฏ สวมหมวกฅุมบึ๋หกทองขวาง กวาญแต่งควเบนทหารยน ๒ 



ทตาย ๘ ช็างพง ฅเ ช๎าง 
1 I 

เบน ด4. ชางดวยกน 

ปะรำ (1 ขาง ช*างผูกย้ปกบเขน มิเกริองอาวุชทหา!น”ง ๒ หมอ 

กวาญแต่งฅวเบนทหา! ช*างพ”งผูกเก!องถกพถหุมบต่ตแดงก”นช*างเขน ๓ 

ชาง !วมโนก!ะบวนช*างเบน ฟ่ ช*างทํ้งพงพตาย ช*างทิค*องไช*ค!าวน 

มก!ะบวนเก!องย 

ชางพ!ะทิน”งแซ่หวาย ด'? ตะบองกถิง ๘ กนชิงเกถด ๘ แซ่หางมา ๒ 

!าชมถถอเก!องยค้ หม*อนาโฅะอ*อยหญา ก!ะบวนช*าง!ะวางยนปะรำ ‘า 

หนงมแซ่หวาย ด0 คะบองกถง '? ' ก”นชิงเกถด ๒ แซ่หางม*า ๒ 

!าชมถถอเก!องยค้ หม*อนำโฅะอ*อยหญ*า เหมั่อนกนทํ้ง์ ๒ ปะรำ 

ทหา!บีนใหญ่คอยย้ตุฅ 

มากทิสุดโ 

ข*างขวามอมกนมาดมากนก เห็นจะเบนกน 

นเมิอง!าชบุ!วนน 

!^ . 

เไแง่ไ! เ?ใไง่ 1๙เ]-]เซ่“1ไง่ 

ว่ามาแต่ทางไกถ ๆ แต่งฅวถงเ!อมาเคม 

เวตาออกแขกเมอง ดคนเฅมไปทงถนน ตำ ค'งแฅ่เวถากตางว”น จนถิงเวตาออกแขกเมอง ดกนแ 

เ!ากอยดูอยู่บนเขาเหนไค*ถนด เก!องแต่งศว 

ค*องกตบไปเอามาจากก!งเทพ จ บุกคน แต่งเคมยค้ข้วมเข้อเยย!บบ 

เวถาแขกเมองขนมา 

า!!บทค เข้อก!ยช"นนอก ดข้นุกข้นานมากกว่าออกทิก!งเทพ ๆ ในก 

ขนมาแตะเวตาเขาเผ้า มแอดเค!ข้แตะแอดเค!ข้คอบ คามข!!มเนยม 

อย่างเช่นเกยออกทิก!งเทพ "1 บุกก!ง เ!าได้!บ!าชข้าข้นข้มเดจพ!ะ 

เจ*าแผ่นดินโป!คเกข้ข้องฉบบ กบเก!อง!าชอิข้!ยยข้ ชอ นอซา 

ซินญอ!า ดากงเซซง เดวิถตาวิซอซา เบนค!าผ้ายทหา! กำวนน 

ข้มเดจเจ*าพ!ะยาเตยง แถะมตะค!พ!ะองกข้งหนาทควย แต่เ!าได้ 

พง์ข้”ก!วาพ!ะยาอาหา!บ!!กษ?บพิณพาหยพ!2ข้"จจา ได้!บหนงข้อ 



\ 

ท่านกถางแตะพระยา^เรสิงหเทพ*'^'^'^^ เวถา ทุ่มแ^ษฝนฅกหนก 

แตคูแผ่นดินรอบเขาเบนหมธกกถมใปหมด!ม่เห็นอะไร เห็นแก่มอแดง 

จํนทน ฝนฅกอยุประมาณย้กกร้งไมงห็หายขาดเมถด 

0น ด ๓ กำ เราโม่อาจทิงให*มาร:บุรณมถ่วง!ปเ'ส์ยเปถ่า ๆ 

เพราะเกยทำมา!ม่!ด*ขาดเถย - ได*ขาดอยุ่แก่เมื้อ!ปบตเวยกร^หนง !ป 

อินเดยกรํ้งหนิง เบนนอกอาณาเขต ถ*ายงอยู่ในอาณาเขตกงตองทำ 

เตก ๆ น*อย ๆ ตามถมกวร !ด้นิมนคพระถงฆ์วดถฅนารถปริวฅร ต^ 
เ^ 0 ^ 05 0 

รูปทงพระกรู กบเจาอชการวดฅาตรูป ต จะหาพระราชากณะชรรม 

^ เชอมาอยุขาง 

จะถาบากมาก 

ยุติกานำก!ม่!ด้ ต*องนิมฺนฅพระประสิทชคํถกุณ *- 

ถวดมนค!ม่ถูกกนเตย เวถาเช*าฉํน กำถงถวดมนค 

เ'ทยนทิมมา!ม่พอ 

ต*องพนใหม่ เวถาจดเทยนแตดข*างถ่างเหนจะงามด !ฟ่กงจะเบนพด 

ติดก”น!ปหมด ดอก!ม้มมาก !ด*ดอกส์ารภมาโปรยปรายท"ว!ป!ม่นอย 

แล*วจุดเทยน ด๒๕๐ รายรอบกำแพงแก*วพระทนง 

I 

กว่าทิกรุงเทพ จ ถวาย!ทยทานพระถงฆ - ผ่าขาวพ”บ ต กบชปเทยน 

หมากพต พระกรูค้ต คุณชราจารย เทถนาจาตุรงค สินนิบาตกณฑ ด 

หนํงย้ออยู่ข*างจะบกพร่องมาก แก่พอพง!ด้ ชรรมาถนตองหาลำบาก 

อยู่ ได้เก*าอทิว”ดฅาตเบนของใหม่ทเดยว มาก่งบนพระแท่นทิออกแขก 

เมื้อง' เก’รองก”ณฑอืน ๆ เหมอนอย่างก่บเท^นในกรุงเทพ จ แก่ 

ค'0๒. พระยามหาอมากย (หรุน) 

ค'0ค. พระประสิทชถคุณ (เถยง) วดหงถ 
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ขนมคองทร่อกชะถอมทงนน เมื้อเวตาบ่าย ^ โมง คอเวอเนอมเกา 

มาหาไปรเวส เอาค1•าบ่าหรบแจกข'าง■าชการมาให้ควย กอเวอเนอ 

ไปแถวกเครยมคอยดจนทรุปราคา ' เวตานาฬิกาค ตรงหรื้อหย่อน 

ข้กน'อย ทิองพายงสว่างอยู่ แตะเห็่นพระจนทรื้จบถิงคราสแบ่ง ด๐ ส่วน 

จบ ๘ ส่วนเหลื้อ ๒ ส่วน พอเหนสกหน่อยหนงกคตาย เบนโมกข 

บริสุทชเวลาทุ่ม ค กบ 10 มินิฅ แต่นาฬิกาทิกำหนดโมงน ตามสมเดจ 

กรมพระกไเสำเรจพระขรรก ^ ^ สอบก”นท่านกย"งไม่ร"บยนว่า เบน 

นาฬิกาถูกแน่ แต่นาฬิกาของเราเวตาผิดกนกบนาฬิกาน เรวไปถิง ๒4. 

มินิตก”บ ^10 สก”นฅ คํ้งเตยงสรงข'างทองพระโรุงทิสตะวนออก สรงแล'ว 

แจกเงินจะไม่มากไม่น'อยกว่าทกรุงเทพ จ นก มอุบาสิกาชาววดฅาถ 

ขนมาพ้งเทเน่ ด'© กน ดฟ่ กน เราไดแจกเงินเหมอนก”น ดสนุกกว่า 

ทิกรุงเทพ จ แต่แจกทินแตว ยงคองจดหมายให้ท่านกถางแจกทิกรุง 

วนนคุณสุรวงค้เลยงกอเวอเนอมเกาแตะพวกทิมา 

ด'วย & ทุ่มแล'ว ได้รบหนงสอท่านกตาง เขยนวนนมาถิงวนน เรวกว่า 

เทพ จ อกกราวหนิง 

ทุกกราว มาทางเมลกร ะตาโหม 

■ว”น เ® 2 ๓ คา ไม่ม่การอะไรเบนแต่เขยนหนงลื้อตอบท่านกลาง 

นดเคยว แล'วแจกตราให'พวกทิเขาได้รบ เวลากำเตยงพวกราชทค 
; I ^ 

โปรฅเกส จะเลยงทิทิกินข'าวกคบแคบนก จิงเขามาเลยงทิหน'าห'อง 

นอน มดอกไม้บ่ามาก ดอกไม้มหตายอย่าง จดไดงามเหมอนบางกอก 

ด'54. พระยาอาวุชภณฑเผดจ (ปาน) 



ไฐจอด 

เหมอนกน แฅ่ฑิเราได้เห็นดอกกระดิงงา, พิกุซ, เข็มขาว, เขมแดง, 

ลำดวน, กรรณิกา, มะลิเบนพน, หงอนไก่, พุดซอน, กระถิน, 

ลำเจยกมมาก ทิเบนคอกไม้บาแท้ ‘า เหม้อนดอกช๎างน'าว ดอกไม'แดง 

กซวยไม้ค่าง ดอกนมฅำเรยม้ชุม แค่ทิยงไม่รู้จกชอกมาก เซยงแลว 

พวกออฟพ็ซเซอร ทิไม่ได'ม้านงโคะขนมา อยู่จน 4 พุ่ม เราเหนว่า 

เขาฅองแค่งฅวเคมย^ลำบาก แซ'วควราชทูคกไม่สบาย พรุ่งนเขาจะ 

กถบไปบางกอกแค่เช'า ถงควเราเองกอยู่ข'างรำกาญด'วยผ็อโาเสบมาก 

จงปถ่อยให้เขากถบไป การเถึ้ยงเรยบร'อยด น”ง ๒๒ กน มฝร”ง ^0 กน 

กำวนนทำขวญ พระจ”นท/คามชรรมเนยมโบราณ 

วน ๓ 2 กำ วนนยอมนอนให้ผีเสยวนหนง ไม่ได้ทำอะไร แค่ 

มพวกราษฎรไทยจนชาวบางน'อย ซงขอให้ช่วยขุดคซองมาหา มของ 

มาให'กนซะเซ็กละน'อย ปรบทุกข็ว่า เวตาหน'าแล'งไม่มนำลำบากนก 

เราจะ ร”บให'พวกเหถ่านทำไร่พริกทำไร่หอมทงสน 

คถาด อยู่ในพระสจจามาหาหลายกน นอนอยู่ไม่ได้คลอดค'องลงไป 

เชิงเขา พบกบสมเดจเจ'าพระยาทิพถบพถา แล'วไปเถ่นโครเกทหน'ามอ 

เสด็จยายอยู่ สนุกทเดยว แค่อยู่ขางจะมดหน่อยหนิง ค'องเอาโกมรถ 

ส่อง เราจบนิตากได'พวกทิเคยเถ่นดวยกนแค่ก่อน กอ กรมนเรสน์ 

เทว"ญ หถานว"นนเล่นชนะ กลโ]มาอยู่ข'างจะปวดผีมาก 

น”งโคะพร'อมดใง์ยเจ'านาย 

เวลาเยนพวกจนชาว 

ว"นนไม่ได้ 





|| 

/ 

มะ?เร็งของปอด 

พ 
^ (ะ^ ษ! XV 

เนอมะเรงเกิดแก่อวํยวะใด 

มะเรงเย์นโรครายแรงทิยํงไม่มโก!เย้ามารถ ทราบ ย้าเหคุ ฑิ แน่นอน 

บญหาการรกษามะเรงย"งเบนเรึยิงหนกอกฃองพวกแพทยเบนอนมาก 

เดยวนเราพบมะเรงมากขน, อาจเบนเพราะพวกเรารูจํกมะเรงมาก 

หรอว่าเกิดมมะเรงมากขนจริง ‘ๆ หรออาจจากท้งย้องอย่างร่วม 
๘ ษเ XV 

กนก เด 

มะเรงเกิดได้แก่อวยวะทกแห่งทำร่างกาย มความรุนแรงค่าง ๆ 

กนย้ดแค่ชนิดของอวยวะ แถะลกษณะเนอของมะเรงดวข เมอม 

กฅํงหนกิฅ"งฅาทำถายอวยวะ น^ใหำมดไป 

นอกจากน'นยงลุกถามไปทำตายอวยวะใกล้เคยงอกดำย มะเรงหตายชนิด 
I ษ) 0 \ ษ) ^^ษ|XV 

ย้ามารถแพร่กระจายไปทำถายอวโ)วะอนทิอยูไกถ ๆ ออกไปกิได้ 

เรารูจกโรคมะเรงก่นมาค^แค่ย้มยดิกดำบรรพ์ แค่จนกระทำบดน 

เราก็ไม่ร้จกโรคมะเรงดขนกว่าเดิมเท่าดิกวรเตย ถำจะเปรยบเทยบการ 

ย้รำงระเบิดปรมารกู ซ็งพ์งจะเริมมเมอย้งครามโลกกรงทย้องนเอง แค่ 

มนุษยก็ร้เริองของมำทะลุปรุโปร่งเ'ย้ย จนบดนระเบิดปรมารกูแทบจะเบน 

โบราณวตถุไปแลว 

มะเร่งเกิดขนไดอย่างไร แถะจะทำลายใหำมดไปนนม่คนขวน 

ชวายย้กษากำมาก มองคการกว่า ต00 แห่ง เฉพาะโนย้หร^อเมริกา 

ที่ทำการคำกวาคํกษาถงมูลเหคุและก'!?ร่กิษามะเร่ง และใช้จ่ายเงินไป 

มากกว่ารำยลโนดอลล่า เพอการน แค่ความทู้รองมะเรง พงจะถูก 
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เบ็เดเผยออกมาเพยงเถกน๎อยเท่านํ้น แม'กระพก็ดึ้ มนุษย์กไม่มความ 

ย่นย่อต่อการทจะคิดก*นค่อไป ด”งจะเห็นได*จากม่ด้ถาบํน, องกการ, แสะ 

แร้ถานวิจยทางมะเร็งเกิดขนใหม่ 'ๆ มากมาย ทิเมั่องไทยเราน ไม่ม 

กำถงเงินพอทิจะต่ง'ย้ถาบนวิจยโรกมะเรงดงเช่นเม่องทิรำรวยเขาไค้ แต่ 

เรากมองกการมะเรง อนมนโยบายทิจะหาทางทิดกิ'สุดทิจะบำบดรกษา 

เพอโห้ผ้ทิฅกเบนเหยอของโรคร*ายเห'ถ่าน ยํงม่หว”งทจะย”งม่ชวิดอยู่ไค้ดวย 

กวาม'ย้ข 

ในกระบวนโรคมะเรงดวยกนแถวมะเรงกิเกิดแก่อวยวะกิทำ งานทรง 

ชวิฅของรำงกายมอนตรายมากทสุด อวยวะเหถ่านไค้แก่ ’ ปอด, คบ 

แตะมนสมอง เพราะเบนแถ*วจะทำให้อวยวะนน ‘า ไม่'สามารถทำงานไค้ 

อย่างปรกคิ แถะกไม''สามารถจะฅดออกไปไค้ดวย การรถษาอย่างอน 

กํทำได*ยากเพราะอยู่ติก แตะมองควยฅาเปถ่าไม่เหน นอกจากน'น กว่า 

จะร้ว่าเบนมะเรงกสายเ'สยแล*ว 

พูดถิงมะเรงของปอด มผู้สงเกฅว่ามะเรงของปอดน บงเกิดใน 

ผ้ชายมากกว่าผู้หญิง ราว ณต่อด มกเกิดในกนทผ่านวยกตางกนมา 

แต*ว แตะ ๘0 เปอรเซนคเบนคนสุบบุหรจค เรื้องการ'สูบบุหรก”บมะเร็ง 

ของปอดน มนมกวามเกิยวของกนแน่นอน เพราะเคยมกนพิสูจนย์เต*ว 

ส่วนของกวนบุหรื้กิเรยกว่า ทาร็ เบนค”วทำให้เกิด 

มะเร็ง แต่ย”งม่อกหตายกนกิเชอว่า ส่วนกิทำให้เกิดมะเรงน^อยู่ทิกระดาษ 

มวนบหร ไม่ใช่อยู่กิเนอยาเส*น เพราะเขาพบว่าพวกทสูบกล*องม”กใม่ม่ 

มะเร็งของปอดเท่าก"บพวกสูบบหริมวน แต่เราไม่เชอเช่นนนทเดยว ม่ 

ผู้ให*เหคุผตน่าพงว่า ทำไมพวกสูบกตองจิงไม่มมะเรงบ่อยเท่าสูบบุหรมวน 

เชื้อกนว่า 
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เขากลาวว่าพวกสบกฎองใ4นคิดเทยบแต็วย้บน็อย (หมายถิงปริมาณต่อ 

วน) กว่าย้บบุหริมวน แตะพวกเย้บกฎองมริาไม่ก่อยอดกวโแท่ากนค้บ 

บุหริมวน ซิงย้งเหล่านเหนจะมกวามจริงพอเชอได้ อย่างไรกตามม 

เหคุย'ตทิเชอได'ย้นิททเคยวว่า มะเรงของปอดมกวามเกิยวของกบการ 

ย้บบุหร 

อาการเริมแรกของมะเรงของปอด คอไอ ไกร ‘า กไอได้ ดงน"น 

ไอจิงไม่ใช่อาการทจะบอกได้ว่าไกรกนใดคนหนงเบน!รกมะเรง แต่ถ็าใน 

กนอายมากขนาด บ็ ม่อาการไอเย้มอ เย้มหะอาจเหนยว หรอ 

มเตอดปน กกวรจะได'ย้งย้โแอาไว้ โรคของทางเดินของถมหายใจ ไม่ 

ว่าจะเบนการอกเย้บเพยงเตกน'อยหรื้อรุนแรง ทำให้เกิด อาการไอได้ ท*ง์นํน 

ดงนนกนโดยมากจิงไม่ค่อยนิกถิงว่าเบนมะเรงกน ทางบ'านเราก็๋มกจะ 

นิกถิงวโนโรค แตะโดยมากมนกเบนเช่นน'นจริง ‘า เย้ยดวย เพยงย้วน 

นอยเท่าน*น์ทิจะเบนมะเรง นอกจากนอาการอน ๆ เช่นอ่อนเพถย ยอม 

ตง เบออาหาร แตะนำหนกตดตงอย่างรวดเรว กนบเบนเกรองบอกได้ 

อโเหน้ง โรคอะไรจะ ทำให'ชุบซํ่ค ยอมตงเรวเท่าโรคมะเร็งเหนจะหาได้ . 

ยาก เรากอาย้ยอาการอ”นนทิจะบอกเหม่อนกน 

เอกซเร/ เบนเกรื้องม่อชนิดเดยวทิช่วยในการพิเกราะหโรคทิทำ 

ได้ง่ายทิเย้ด แต่เอกซเรยไม่ย้ามารถบอกไดถูกฅองแตะแน่นอนเย้มอไป 

เราม่กอาต่ยหลาย ๆ อย่างรวมกํนิ แมการเอกซเรยเอง กอาจต่องม่ 

วิขทิพิย้ดาร เพอหิจะ [ห้ไดผตหิแน่นอนขน เบนเทคนิกพิแ1ษของแพทย์ 

ทางเอกซเรย์โดยเฉพาะ 

การตรวจอกวชหนิงหิแน่นอนหิย้ด แตะไดผตดหิย้ด กอการล่อง 
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เกรองมอเชาไป ทางหตอคถมโห้ถิงกอนเนองอกในปอด เพอจะ ดให้ 

เหนดวยฅา แตใ3ฅดเอาเนอบาง'ส่วนมาค้องกต*องชยายฒกษณะของเนอ 

วิชนท้ากวามรำคาญให้แก่กนไข*มากท'ค้ด การตรวจค๎องการแพทยผู้ 

ชำนาญ การตรวจเนอต*องมวิชการทยุ่งยากจะทำได้กแต่เฉพำะโรงพยา- 

บาถทิมเกรองมั่อพรกพร*อมเท่าน^ แม*กระน^ก็ด บางกร"งกทำไม'ค้ำเรจ 

เนองจากตดไม่ถกทิบำง กนไข้ไม่ค้ามารถทนได้บำง หรอเกรองมอ 

ไม่ค้ามารถส่องเขำไปทิงก*อนเนองอกเค้ยเลยกม 

เมื้อเราพิเกราะห้โรกได้เค้ยแต่ในเริมแรก การรใาษาให้หายกม 

หวงมากหน่อย การรกษาทถอกโเว่าได*ผตดที'ค้ด คอการตดเอาปอดขาง 

ทีเบนออกไปทำขาง แตวตานควยการฉายแค้งเอกซเรย แตการ 
%^ I 

ตดค้นใจในทำการน่าตดนมขอ'จำกดมากมาย ค้ตยแพทยจะตองเขาใจใน 

ค้งเหถ่านด 

ซงผูป่วยทจะม 

โดยมากนำถำไม่เหตอบ่ากว่าแรง 

ผู้บ่วยต*องมร่างกายแฃงแรงดพอทิจะทนการน่าตดใหญ่ ๆ 

ไหว มะเร็งต*องยงไม่ลุกถามไปอวยวะใด ๆ ทํ้งค้น '' 

'ถํกษณะดำกถ่าวก่อนขางจะหายาก โดยมากนนถ*' 

จริง ‘ลุ กไม่ก่อยจะมารบการรกษา อกประการหนิงก่าไม่มอาการชด 

จริง ลุ แพทยโดยมากกไม่ไดค้งค้ยกน 

การรกษาทิได*ผลดรองถงมากก่อการฉายเอกซเรยติก หรอทิเรยก 

กำคิดปากว่า ดพ-เอกซเรย การรกษาควยการฉายเอกซเรย จะได้ 

ผถดก็ชำกร็งชำกราว และเนอมะเรงตองเบนชนิดทีไวต่อแค้งเอกซเรย์ 

ถำเบนชนิดทิทนแค้งเอกซเรยกจะไม่มผค้อะไร การทิว่าไดยถขถักราว 

ก็เพราะ เราไม่ค้ามารถจะฉายแค้งดำกล่าวอยูตถอดเวตาได้ เพราะมน 

จะเผาเนอด ลุ ใหถัอดวายไปควย ดงน่นิขณะทีเราพถัการฉายชถักราว 



1ดะ)00^ 

มะเรงกกาเ3'บอก การกายเอกๆ!เรยกมขํอจำกดเหมื้อนกน ' โดยมากจะ 

ไดผซกฅ่อเมอยง!ม่มแพร่กร;(จุาย ถ*ามื้การแพร่กระจายแถวผถทิได้ก 
8^ 5^ 

ด 

นอยถงมาก เพราะเราไม่ส์ามารถฉายได้หตาย ‘า แห่งของร่างกายใน 

เวถาเดยวกน เพราะอำนาจของแตงมนก็่มพอหิจะทำถายเนอดเหมอนกโ4 

นอกจาก น้นการฉาย เอกๆ!เรยนาฉ ยงทำให้อำนาจ การ ตร*างเมด เถอด 

ของร่างกายลดลง กนมกเบํ๋นโรคเฎื้อดจาง และขาดเมื้ดเถอดขาว ชิง 

กมโอกาลทำ [ห*ฅายใด*พอ 'า กไ]โรคมะเร็งเหมื้อนก”น์ การฉายเอกซเรย 

ถิกจิงตองพิจารณาดำเนินการโดยแพทยผู้ชำนาญ แถะด*วยการควบกุม 

ดแตอย่างใกล้ชิดเห่านํน 

ในรายหิเบนมาก มการรุกถาม แตะแพร่กระจายไปหิอวยวะอน 

หถาย ๆ แห่งแถ*วกยงไม่นบว่าเบนการหมดหวงเตยทเดยว แค่โอกาตหิ 

จะหาย หรอทุเลามนมน*อยมาก ในรายเช่นนเรามกจะร”กษาทางยา 

ขณะนผถหิได้ย”งไม่แน่นอน เพยงแค่อยู่ในขนทดลองแค่เพยงพอทจะตรุป 

ได้ว่าได*ผถพอตมควร ยาทใช้มหลายชนิดโดยมากเบนตารพิษ ต*องการท 
, ^ 

จะให้เข*าไปส่าเนิอมะเรงในร่างกาย แค่ตารดงกต่าวมนไม่ม่ม”นิตมอง, 

ไม่มความรู้ตก, ด”งน*นมนกไม่ส่าแค่เนอมะเรงเห่าน*น มนยงส่าเนอดอกด*วย 

การร”กษาด'วยยาน ขณะน ยงไม่นบว่าปลอดภยทเดยวนก ค*องควบกุม 

ดูแตอย่างใกล้ชิด อาการแทรกหิตำค”ญ กคอเถอดจาง แตะเม็ดเลอด 

ขาวคํ่า นอกจากน ยงมอาการเบออาหาร ใจคอหงุดหงิค แถะวิงเวยน 

เบนคน 

สรุปความว่า มะเรงของปอดยงเบนโรคทิมความรุนแรงมาก ยง 

ไม่มื้วิชร”กษาใด ๆ ทสามารถทำให้หายได้เด็ดขาด เคยมื้ผู้ประมาณก”นิ 



ว่า คํงแฅ่เริมเบน จนก1•ะทํงย้นย้ด กินเวตาไม่เกิน ต บ็ แตะแม่ว่า 

ได้รบการรกษาอย่างดทิเสุดแล'ว การทิจะมชกิฅรอดเกิน & บ็ขนไปน'น 

มเพยง ๒ เปอรเซนค เท่าน^ 
^ 5^ 0^ 0^|(/เ 

.คอเป นบวนแค่จะ 

ทุกวนน คงมนายแพทย แตะนริา 

การกนกวาเกยวกบเรองมะเรง ยงกงดาเนน 

มกวามกลิกตายออกมาเรื้อย ๆ 

วิทยาคำตฅร หตายพนคนทิอทิคํเวตาและกวามสุขท"งมวล ค"งหน’าฅ'งฅา 

เพอทิจะกนกว’าหากวามร้เกิยวกบเรื้องมะเรง โดยหวงว่าตกวนหนง เขา 
ม่ ’' I ^ 1 ^ 

จะพบตาเหฅุของมน และตามารถทิจะหาทางรกษา, ปราบปรามไหหาย 

ไปโดยเดดขาดได้ , เพอกวามร่มเยนเบนตุขของเหล่าพตโตกเบนจำนวน 

ไม่น’อยทิค’องทนทุกขทรมานจากโรกรายอยู่ในเวลาน 

เกษยร ภํงคานนท์ 

' เ 






